
Protokół Nr CXXXII/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 5 listopada  2021 r. 

 
Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności. 

 

Karol Tchórzewski  – Starosta Siedlecki  otworzył posiedzenie Zarządu, przywitał zebranych     

i przedstawił proponowany porządek obrad: 

 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu nr CXXXI/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

w dniu 29 października 2021 r.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2021 r. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej 

stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach 

publicznych. 

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2024. 

6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale 

Budżetowej na 2021 rok Powiatu Siedleckiego.  

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa                            

do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu. 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

pracownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach do składania 

oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedstawionych przez Spółki Wodne 

rozliczeń dotacji udzielonych w 2021 r. 

10. Udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

11. Przyjęcie projektu umowy z Domem Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach                           

w sprawie udzielenia dotacji. 

12. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego                               

w Siedlcach samochodu osobowego marki Opel Vectra i jego fizyczna likwidacja. 



13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku o wydanie 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku o wydanie 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie nieruchomościami 

w celu lokalizacji przystanku autobusowego. 

16. Rozpatrzenie wniosków: 

 Pana Kazimierza Prochenki – radnego Powiatu o ujęcie w budżecie powiatu na 

2022 r. zadania polegającego na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej 

nr 3656W w miejscowości Grodzisk, po lewej stronie jadąc od Zbuczyna na 

długości ok. 0,65 km, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W                                      

w miejscowości Wilczonek (działka ewid. nr 117/3) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej do budynku na działce ewid. nr 382, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 3675W (działka ewid.                         

nr 39/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 183/14, 

 w sprawie przebudowy zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3633W 

(działki ewid. nr: 177, 359/10) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid.                      

nr 359/11 w obrębie Pruszyn, 

 PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 Tarnów,                             

z pełnomocnictwa którego wystąpił Mont-Gaz Siedlce ul. Garwolińska 3/2                             

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W                                       

w miejscowości  Nowe Opole (działka ewid. nr 31) w celu budowy przyłącza 

gazu średniego ciśnienia do działki ewid. nr 288/13, 

 PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 Tarnów,                             

z pełnomocnictwa którego wystąpił Mont-Gaz Siedlce ul. Garwolińska 3/2                             

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W                                       

w miejscowości  Podnieśno (działka ewid. nr 390/4) w celu budowy przyłącza 

gazu średniego ciśnienia do budynku na działce ewid. nr 389, 

  Burmistrza Miasta i Gminy Mordy, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3638W w miejscowości Leśniczówka i Krzymosze (działka 

ewid. nr 172 – obręb Leśniczówka, i nr 595/1 – obręb Krzymosze) poprzez 

umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, 



 PARSTER sp. z o.o. Parczew ul. Mickiewicza 32, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3638W w miejscowości Leśniczówka                                 

i Krzymosze (działka ewid. nr 172 – obręb Leśniczówka, i nr 595/1 – obręb 

Krzymosze) w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci 

kanalizacji sanitarnej z przyłączami, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W w miejscowości 

Daćbogi (działka ewid. nr 283/1) poprzez umieszczenie przyłącza 

wodociągowego dla potrzeb budynku na działce ewid. nr 1/2, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W w miejscowości 

Daćbogi (działka ewid. nr 283/1) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku na działce ewid. nr 1/2, 

 PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Stara Dąbrówka 

(działka ewid. nr 17/2 i 188/5) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 

0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 188/4, 

 Mirmar s.c. Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. U 51, w sprawie 

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości                          

Stara Dąbrówka (działka ewid. nr 17/2 i nr 188/5) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 188/4, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W                                      

w miejscowości Żuków (działki ewid. nr: 505/2, 536/2) w celu budowy 

przyłącza kanalizacji wodociągowej do budynku na działce ewid. nr 356/1, 

 LIQID SYSTEM sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa, w sprawie zajęcia 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W oraz nr 3633W (działka ewid.                      

nr 291 - obręb Mościbrody, działki ewid. nr: 80/1, 80/2, 142, 258 – obręb Borki 

Kosiorki, działka ewid. nr 275 – obręb Borki Sołdy) w celu budowy sieci 

kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami, studni 

oraz szaf telekomunikacyjnych, słupów telekomunikacyjnych i kabli 

napowietrznych, 

 LIQID SYSTEM sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa, w sprawie zajęcia 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W (działka ewid. nr 187 - obręb 



Tarcze oraz działka ewid. nr 63 – obręb Lipiny) poprzez umieszczenie 

kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami, 

 KROBE ul. Zawadki 20 Międzyrzec Podl., w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3666W (działka ewid. nr 187 - obręb Tarcze oraz działka 

ewid. nr 63 – obręb Lipiny) w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami, 

 LIQID SYSTEM sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa, w sprawie zajęcia 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W (działka ewid. nr 423 - obręb 

Cielemęc) poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami, 

 KROBE ul. Zawadki 20 Międzyrzec Podl., w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3666W (działka ewid. nr 423 - obręb Cielemęc) w celu 

budowy kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz                                         

z przyłączami, 

 KROBE ul. Zawadki 20 Międzyrzec Podl., w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3636W (działka ewid. nr 116 - obręb Borki Kosy) w celu 

budowy kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz                                          

z przyłączami, 

 LIQID SYSTEM sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa, w sprawie zajęcia 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W (działka ewid. nr 116 - obręb Borki 

Kosy poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej 

wraz z przyłączami, 

 LIQID SYSTEM sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa, w sprawie zajęcia 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W (działka ewid. nr 80/2 - obręb 

Borki Kosiorki oraz drogi powiatowej nr 3636W (działka ewid. nr 291/1 – obręb 

Mościbrody, działki ewid. nr: 80/1, 142, 258 – obręb Borki Kosiorki) poprzez 

umieszczenie kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz                             

z przyłączami, 

 KROBE ul. Zawadki 20 Międzyrzec Podl., w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3633W (działka ewid. nr 80/2 - obręb Borki Kosiorki oraz 

drogi powiatowej nr 3636W (działka ewid. nr 291/1 – obręb Mościbrody, działki 

ewid. nr: 80/1, 142, 258 – obręb Borki Kosiorki) w celu budowy kanalizacji 

kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami, 



 ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości 

Kępa (działka ewid. nr 589/1) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce 

ewid. nr 44, 

 PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Kępa (działka ewid. nr 

589/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 44, 

 PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Stok Lacki (działka 

ewid. nr 526) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 94/25, 

 ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości 

Stok Lacki (działka ewid. nr 526) w celu prowadzenia robót polegających                           

na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość                            

na działce ewid. nr 94/25, 

 Domtel Telekom Siedlce ul. Wałowa 9/31, w sprawie zadysponowania pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3940W (działki ewid. nr: 80, 231/6 - obręb  

Krześlinek) w celu budowy telekomunikacyjnej linii kablowej – linia 

światłowodowa, 

 Domtel Telekom Siedlce ul. Wałowa 9/31, w sprawie zadysponowania pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3615W (działki ewid. nr: 236, 565 - obręb 

Kownaciska oraz działka ewid. nr 915 - obręb Krześlin) w celu budowy 

telekomunikacyjnej linii kablowej – linia światłowodowa, 

  w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                      

w miejscowości Stok Lacki (działki ewid. nr: 326/4, 535, 366/27) w celu 

budowy sieci wodociągowej, 

 o ustalenie prawa własności do drzew rosnących w miejscowości Szczeglacin. 

17. Rozpatrzenie prośby dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Siedlcach                                         

o ufundowanie nagród laureatom IV Turnieju Matematycznego MateMaxus. 



18. Rozpatrzenie prośby Siedleckiego Klubu Sportowego Gladiator o ufundowanie nagród 

medalistom Mistrzostw Polski Juniorów i Seniorów Oriental Kickboxing w Siedlcach. 

19. Rozpatrzenie prośby Szkoły Językowej EUROLINGUA o pomoc w zorganizowaniu 

środków na wsparcie dzieci z Domu Dziecka „Dom pod Kasztanami” w Siedlcach, 

dzieci z Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, dzieci z Domu Dziecka                               

w Solecznikach na Litwie. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert 

złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie 

prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, 

punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

oraz edukacji prawnej w 2022 roku.  

21. Wolne wnioski.  

 

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

          Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr CXXXI/2021 z posiedzenia                      

Zarządu Powiatu w dniu 29 października 2021 r.  

 

Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXXXII/369/2021 w sprawie 

dokonania zmian w budżecie powiatu na 2021 r. (zał. nr 1). 

 

Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXXXII/370/2021 w sprawie wyboru 

długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 

ust. 1 ustawy o finansach publicznych (zał. nr 2). 

 

Ad. pkt 5 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata                             



2021 – 2024 (zał. nr 3) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie 

pod obrady Rady. 

 

Ad. pkt 6 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok Powiatu Siedleckiego (zał. nr 4)                              

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady. 

 

Ad. pkt 7 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXXXII/371/2021 zmieniającą 

uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach 

majątkowych powiatu (zał. nr 5). 

 

Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXXXII/372/2021 zmieniającą 

uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pracownikowi Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Siedlcach do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu                          

(zał. nr 6). 

 

Ad. pkt 9 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXXXII/373/2021 w sprawie 

zatwierdzenia przedstawionych przez Spółki Wodne rozliczeń dotacji udzielonych w 2021 r. 

(zał. nr 7). 

 

Ad. pkt 10 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o udzieleniu dla DPT „Reymontówka”                         

w Chlewiskach dotacji celowej z budżetu Powiatu Siedleckiego w wysokości 100 000 zł,                    

na realizację zadania pn.: „Remont budynków oficyny nr 1 na terenie Domu Pracy Twórczej 

„Reymontówka” w Chlewiskach” (zał. nr 8). 

 

Ad. pkt 11 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt umowy pomiędzy Powiatem Siedleckim, 

a Domem Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach, na dofinansowanie zadania pn.: 



„Remont budynków oficyny nr 1 na terenie Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”                                    

w Chlewiskach” (zał. nr 9).  

 

Ad. pkt 12 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na (zał. nr 10): 

 przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego                      

w Siedlcach samochodu osobowego marki Opel Vectra nr rej. WSI 5J24 z wartością 

początkową 300 zł brutto określoną przez rzeczoznawcę, 

 dokonanie likwidacji w/w samochodu (po przyjęciu do ewidencji Starostwa) poprzez 

przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu lub do punktu zbierania 

pojazdów i zdjęcie z ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa 

Powiatowego. 

   

 Ad. pkt 13 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXXXII/374/2021 w sprawie  

wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (zał. nr 11). 

 

Ad. pkt 14 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXXXII/375/2021 w sprawie  

wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (zał. nr 12). 

  

Ad. pkt 15 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXXXII/376/2021 w sprawie 

wyrażenia zgody na zadysponowanie nieruchomościami w celu lokalizacji przystanku 

autobusowego (zał. nr 13). 

  

Ad. pkt 16 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 14), jednogłośnie postanowił:  

 zobowiązał Wydział Dróg do przygotowania informacji dotyczącej kosztów 

budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3656W w miejscowości  

Grodzisk, po lewej stronie jadąc od Zbuczyna na długości ok. 0,65 km, 



 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W                                      

w miejscowości Wilczonek (działka ewid. nr 117/3) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej do budynku na działce ewid. nr 382, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3675W (działka ewid. nr 

39/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 183/14, określając 

parametry techniczne, 

 zezwolił na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3633W 

(działki ewid. nr: 177, 359/10) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 

359/11 w obrębie Pruszyn, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W                                       

w miejscowości  Nowe Opole (działka ewid. nr 31) w celu budowy przyłącza 

gazu średniego ciśnienia do działki ewid. nr 288/13, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W                                       

w miejscowości  Podnieśno (działka ewid. nr 390/4) w celu budowy przyłącza 

gazu średniego ciśnienia do budynku na działce ewid. nr 389, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W                                         

w miejscowości Leśniczówka i Krzymosze (działka ewid. nr 172 – obręb 

Leśniczówka, i nr 595/1 – obręb Krzymosze) poprzez umieszczenie sieci 

kanalizacji sanitarnej z przyłączami na okres 9.11.2021 r. – 31.12.2051 r., ustalił 

opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy 

kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W                                         

w miejscowości Leśniczówka i Krzymosze (działka ewid. nr 172 – obręb 

Leśniczówka, i nr 595/1 – obręb Krzymosze) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w terminie 

9 - 17.11.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W                                         

w miejscowości Daćbogi (działka ewid. nr 283/1) poprzez umieszczenie 

przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku na działce ewid. nr 1/2 na okres 

13.11.2021 r. – 31.12.2036 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa 

drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego 

zgodnie z wnioskiem, 



 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W                                        

w miejscowości Daćbogi (działka ewid. nr 283/1) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku na 

działce ewid. nr 1/2 w terminie 13.11.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W                                          

w miejscowości Stara Dąbrówka (działka ewid. nr 17/2 i 188/5) poprzez 

umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na 

działce ewid. nr 188/4 na okres 17.11.2021 r. – 31.12.2051 r., ustalił opłatę za 

pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok 

zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W                                          

w miejscowości Stara Dąbrówka (działka ewid. nr 17/2 i nr 188/5) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 188/4 w terminie 17.11.2021 r., 

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W                                      

w miejscowości Żuków (działki ewid. nr: 505/2, 536/2) w celu budowy 

przyłącza kanalizacji wodociągowej do budynku na działce ewid. nr 356/1, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W oraz nr 3633W 

(działka ewid. nr 291 - obręb Mościbrody, działki ewid. nr: 80/1, 80/2, 142, 258 

– obręb Borki Kosiorki, działka ewid. nr 275 – obręb Borki Sołdy) w celu 

budowy sieci kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz                               

z przyłączami, studni oraz szaf telekomunikacyjnych, słupów 

telekomunikacyjnych i kabli napowietrznych, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W (działka ewid. 

nr 187 - obręb Tarcze oraz działka ewid. nr 63 – obręb Lipiny) poprzez 

umieszczenie kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz                             

z przyłączami na okres 16.11.2021 r. – 31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy 

rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa 

drogowego zgodnie z wnioskiem, 



 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W (działka ewid. 

nr 187 - obręb Tarcze oraz działka ewid. nr 63 – obręb Lipiny) w celu budowy 

kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami                                        

w terminie 15-16.11.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W (działka ewid. 

nr 423 - obręb Cielemęc) poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej                                

w technologii światłowodowej wraz z przyłączami na okres 19.11.2021 r. – 

31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił 

opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W (działka ewid. 

nr 423 - obręb Cielemęc) w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami w terminie 19.11.2021 r., ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W (działka ewid. 

nr 116 - obręb Borki Kosy) w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami w terminie 16-18.11.2021 r., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W (działka ewid. 

nr 116 - obręb Borki Kosy poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej                             

w technologii światłowodowej wraz z przyłączami na okres 18.11.2021 r. – 

31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił 

opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W (działka ewid. 

nr 80/2 - obręb Borki Kosiorki oraz drogi powiatowej nr 3636W (działka ewid. 

nr 291/1 – obręb Mościbrody, działki ewid. nr: 80/1, 142, 258 – obręb Borki 

Kosiorki) poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami na okres 6.12.2021 r. – 31.12.2046 r., 

ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za 

każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W (działka ewid. 

nr 80/2 - obręb Borki Kosiorki oraz drogi powiatowej nr 3636W (działka ewid. 



nr 291/1 – obręb Mościbrody, działki ewid. nr: 80/1, 142, 258 – obręb Borki 

Kosiorki) w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej 

wraz z przyłączami w terminie 29.11-6.12.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W                       

w miejscowości Kępa (działka ewid. nr 589/1) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 44 w terminie 12.11.2021 r., ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W                                        

w miejscowości Kępa (działka ewid. nr 589/1) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 44 na okres 

12.11.2021 r. – 31.12.2051 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa 

drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                             

w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 526) poprzez umieszczenie 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 

94/25 na okres 12.11.2021 r. – 31.12.2051 r., ustalił opłatę za pierwszy rok 

zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa 

drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                       

w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 526) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 94/25 w terminie 12.11.2021 r., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3940W 

(działki ewid. nr: 80, 231/6 - obręb Krześlinek) w celu budowy 

telekomunikacyjnej linii kablowej – linia światłowodowa, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W 

(działki ewid. nr: 236, 565 - obręb Kownaciska oraz działka ewid. nr 915 - obręb 



Krześlin) w celu budowy telekomunikacyjnej linii kablowej – linia 

światłowodowa, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                      

w miejscowości Stok Lacki (działki ewid. nr: 326/4, 535, 366/27) w celu 

budowy sieci wodociągowej, 

 uznał, iż prawo własności do drzew (wiąz, lipa) rosnących na granicy działki nr 

ew. 311 i działki nr ew. 297/1 obręb miejscowości Szczeglacin gm. Korczew, 

należy do właściciela działki nr ew. 311. 

 

Ad. pkt 17 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych                  

nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach o ufundowanie nagród laureatom IV Turnieju 

Matematycznego MateMaxus (zał. nr 15), jednogłośnie postanowił o przekazaniu materiałów 

promocyjnych dla laureatów Turnieju. 

 

Ad. pkt 18 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Siedleckiego Klubu Sportowego Gladiator                          

(zał. nr 16) jednogłośnie postanowił, aby Wydział Promocji i Rozwoju wystąpił do organizatora 

Mistrzostw Polski Juniorów i Seniorów Oriental Kickboxing w Siedlcach o informację, ilu 

zawodników z terenu powiatu siedleckiego weźmie udział w organizowanych  w dniach                          

17 – 19 grudnia br. Mistrzostwach Polski.  

 

Ad. pkt 19 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Szkoły Językowej EUROLINGUA w Siedlcach 

(zał. nr 17), jednogłośnie postanowił o przekazaniu materiałów promocyjnych o wartości do 

1000 zł brutto na licytację. Licytacja zorganizowana zostanie podczas „XIX Gali 

Charytatywnej New Year’s Party 2022 Dzieci Eurolingua Dzieciom lokalnie                                                      

i międzynarodowo” w dniu 15 stycznia 2022 r. o godz. 1700 w Centrum Kultury i Sztuki im.               

A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce.  

 

Ad. pkt 20 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXXXII/377/2021 w sprawie 

powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert 

na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie 



nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022 roku (zał. nr 18).  

 

Ad. pkt 21 

            Brak wolnych wniosków. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokółował Jan Kołodyński 

 

 


