SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH
ZA OKRES OD 23 WRZEŚNIA DO 29 WRZEŚNIA 2021 ROKU.
Posiedzenie Zarządu Powiatu
w dniu 23 września 2021 r.
1. Zapoznanie z możliwością utworzenia w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Stoku Lackim dodatkowej klasy dzieci z lekkim upośledzeniem.
Pani Anna Hołownia – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Stoku Lackim zapoznała Zarząd Powiatu z możliwością utworzenia w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym dodatkowej klasy dzieci z lekkim upośledzeniem.
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie programu współpracy Powiatu
Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2022.
Zarząd Powiatu przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie programu
współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.
3. Rozpatrzenie wniosku Oddziału Rejonowego w Siedlcach Polskiego Czerwonego
Krzyża o wsparcie organizacji posiłku dla Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego
podczas XVII festynu „Krew dla Miasta i Powiatu Siedlce” organizowanego w dniu
3 października br. w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach.
Zarząd Powiatu postanowił sfinansować koszt obiadu dla Reprezentacyjnego Zespołu
Artystycznego Wojska Polskiego - 140 osób, który wystąpi w Siedlcach w dniu 3 października
br. podczas XVII Festynu „Krew dla Miasta i Powiatu Siedlce” z okazji Dni Krwiodawstwa.
Obiad zorganizowany zostanie w DPT „Reymontówka” w Chlewiskach.
4. Przyjęcie kwartalnego harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze
nocnej, w niedzielę i święta i inne dni wolne od pracy pełnionych rotacyjnie w systemie
dobowym pod telefonem przez wszystkie apteki ogólnodostępne na terenie Powiatu
Siedleckiego.
Zarząd Powiatu przyjął kwartalny harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych
w porze nocnej, w niedzielę i święta i inne dni wolne od pracy pełnionych rotacyjnie w systemie
dobowym pod telefonem przez wszystkie apteki ogólnodostępne na terenie Powiatu
Siedleckiego.
5. Przyjęcie:
 informacji o działalności Oddziału w Siedlcach Mazowieckiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Warszawie za 2020 r.,
 sprawozdania z realizacji „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2011 – 2020” w 2020 r.,
 informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Siedleckiego w roku
szkolnym 2020/2021.
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Zarząd Powiatu przyjął:
 sprawozdanie z realizacji „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2011 – 2020” w 2020 r.,
 informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Siedleckiego w roku
szkolnym 2020/2021
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.
Zarząd Powiatu przyjął również:
 informację o działalności Oddziału w Siedlcach Mazowieckiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Warszawie za 2020 r.
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie
merytorycznej Komisji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2021 r.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXXV/353/2021 w sprawie dokonania zmian
w budżecie powiatu na 2021 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeprowadzenie szlaku
„VeloMazovia”, Rowerowego Szlaku Mazowsza przez drogi powiatowe powiatu
siedleckiego.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXXV/354/2021 w sprawie wyrażenia zgody
na nieodpłatne przeprowadzenie szlaku „VeloMazovia”, Rowerowego Szlaku Mazowsza przez
drogi powiatowe powiatu siedleckiego.
8. Rozpatrzenie wniosków:
 PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin w imieniu którego wystąpił
Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie zadysponowania
pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Domanice Kol.
(działka ewid. nr 300) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV
do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 191/1,
 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. nr: 151/1, 253) w celu budowy
przyłącza
wodociągowego
oraz
przyłącza
kanalizacji
sanitarnej
do nieruchomości na działce ewid. nr 155/2,
 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3936W (działka ewid.
nr 222/6) w celu prowadzenia robót polegających na budowie zjazdu
indywidualnego do działki ewid. nr 141/13 w miejscowości Mogielnica,
 w sprawie przebudowy zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3933W
(działka ewid. nr 140) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 172 obręb
Paprotnia,
 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 3633W
w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 535) w celu budowy przyłącza
gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid.
nr 332/11,
 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3638W w miejscowościach: Leśniczówka, Krzymosze (działka
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ewid. nr 172 – obręb Leśniczówka i działka ewid. nr 595/1 – obręb Krzymosze)
poprzez umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami,
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3638W w miejscowościach: Leśniczówka, Krzymosze (działka
ewid. nr 172 – obręb Leśniczówka i działka ewid. nr 595/1 – obręb Krzymosze)
w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
z przyłączami,
LIQID SYSTEMS sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa, w sprawie
zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W, nr 3671W,
nr 3665W
- działka ewid. nr 214 – obręb Ostoje,
- działka ewid. nr 258 – obręb Pióry Wielkie,
- działki ewid. nr: 864, 476/1 – obręb Radzików Wielki,
- działka ewid. nr 729/3 – obręb Radzików Stopki,
- działka ewid. nr 715 – obręb Wielgorz,
- działka ewid. nr 595/2 – obręb Krzymosze
w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz
z przyłączami, napowietrznej linii telekomunikacyjnej (przyłącza),
LIQID SYSTEMS sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa, w sprawie
zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W, nr 3671W,
nr 3665W
- działka ewid. nr 214 – obręb Ostoje,
- działka ewid. nr 258 – obręb Pióry Wielkie,
- działki ewid. nr: 864, 476/1 – obręb Radzików Wielki,
- działka ewid. nr 729/3 – obręb Radzików Stopki,
- działka ewid. nr 367 – obręb Wielgorz,
- działka ewid. nr 595/2 – obręb Krzymosze
- działka ewid. nr 721 – obręb Klimonty
w celu budowy sieci kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej
wraz z przyłączami, podbudowy słupowej dla kabli światłowodowych,
napowietrznej linii telekomunikacyjnej,
LIQID SYSTEMS sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa, w sprawie
zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W (działki ewid. nr:
709, 277, 287/1 – obręb Czołomyje, nr 651 – obręb Kolonia Mordy) w celu
budowy sieci kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz
z przyłączami, podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnej linii kablowej oraz
telekomunikacyjnej linii kablowej - napowietrznej,
LIQID SYSTEMS sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa, w sprawie
zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W
- działki ewid. nr: 277, 710/2 – obręb Czołomyje,
- działka ewid. nr 651 – obręb Kolonia Mordy
w celu budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w technologii
światłowodowej (przyłącza),
w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W
w miejscowości Żelków (działki ewid. nr: 373, 328/18, 328/20) w celu budowy
przyłącza
wodociągowego
oraz
przyłącza
kanalizacji
sanitarnej
do nieruchomości na działce ewid. nr 328/21,
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 3633W
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w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 526) w celu budowy przyłącza
gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid.
nr 198/7,
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 3633W
w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 526) w celu budowy przyłącza
gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid.
nr 182/8,
PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin w imieniu którego wystąpił
2 MKP Energia sp. z o.o. Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. U 51 Warszawa,
w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W
(działka ewid. nr 583 – obręb Dąbrówka Stany oraz działka ewid. nr 806 – obręb
Czerniejew) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 769/12,
w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3664W
(działka ewid. nr 379/2) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 369/2
obręb Paprotnia,
PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 Tarnów,
w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Wołyńce (działka ewid. nr 665) w celu budowy przyłącza gazu
średniego ciśnienia Ø 25 PE zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid.
nr 714/1,
Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o. Warszawa ul. Konstruktorska 4, w sprawie
zmiany decyzji Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.248.2018 z dnia
8.01.2019 r.,
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 3610W
w miejscowości Nowe Opole (działka ewid. nr 669) w celu budowy przyłącza
gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid.
nr 308/8,
Wójta Gminy Mokobody, w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3662W w miejscowości Mokobody w celu budowy linii kablowej
oświetlenia ulicznego – przejście poprzeczne pod drogą,
w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Korczew (działka ewid. nr 96) w celu budowy instalacji
gazowej średniego ciśnienia zasilającej budynek mieszkalny na działce ewid.
nr 281,
PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin w imieniu którego wystąpił
Elinvest Usługi Techniczne ul. Mieszka I 16/11 w Siedlcach, w sprawie
zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W (działki ewid. nr:
95/1, 107, 153/1, 205/2 – obręb Męczyn oraz działki ewid. nr: 210/1, 344 – obręb
Wólka Proszewska) w celu modernizacji sieci elektroenergetycznej SN 15 kV
i nn 0,4 kV,
PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A, w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3646W w miejscowości Kłódzie (działka ewid.
nr 988/2) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV, zasilającego
nieruchomość na działce ewid. nr 306/4,
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Mirmar s.c. Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. U 51, w sprawie
zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W (działka ewid. nr 988/2)
w miejscowości Kłódzie w celu prowadzenia robót polegających na budowie
energetycznego przyłącza, zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 306/4,
PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w imieniu którego wystąpił
Mirmar s.c. Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. U 51, w sprawie
zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W (działka ewid.
nr 1019 - obręb Ozorów oraz działki ewid. nr 797/2 – obręb Czerniejew) w celu
budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce
ewid. nr 614/2,
PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w imieniu którego wystąpił
Mirmar s.c. Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. U 51, w sprawie
zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W (działka ewid.
nr 647 – obręb Trzciniec) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działkach ewid. nr: 484, 486,
PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 Tarnów,
w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3683W i nr 3677W
w miejscowości Mordy (działki ewid. nr: 1811, 2738/4, 1586/1) poprzez
umieszczenie sieci gazowej średniego ciśnienia,
Mont Gaz Siedlce ul. Garwolińska 3/2, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3683W i nr 3677W w miejscowości Mordy (działki ewid.
nr: 1811, 2738/4, 1586/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie
sieci gazowej średniego ciśnienia,
Światłowód Inwestycje sp. z o.o. Warszawa Al. Jerozolimskie 160, w sprawie
przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających z decyzji
nr D.6852.108.2018 z dnia 25.06.2018 r., której przedmiotem jest zezwolenie
na umieszczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 3666W w miejscowości Stok Lacki – Folwark (działki ewid.
nr 1212/1, 1217), z firmy: Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
Al. Jerozolimskie 160 na firmę: Światłowód Inwestycje Warszawa sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 160,
LIQID SYSTEMS sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa, w sprawie zmiany
decyzji Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.112.2021 z dnia 23.06.2021 r.,
LIQID SYSTEMS sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa, w sprawie zmiany
decyzji Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.111.2021 z dnia 23.06.2021 r.,
Pana Grzegorza Pomikło - radnego Powiatu o ujęcie w planie budżetu
na 2022 r. zadań: 1) wykonanie remontu drogi powiatowej nr 3642W od miejsca
zakończonego remontu do wjazdu do miejscowości Tęczki na odcinku
o dł. ok. 1 km, 2) opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika
w ciągu drogi powiatowej w Krzesku Majątku w tym fragmentu ścieżki
rowerowej na odcinku od Kościoła do Cmentarza Parafialnego, 3) wykonanie
zaplanowanego i ujętego w WPF remontu chodnika w Krzesku Królowa Niwa,
mieszkańców miejscowości Kłódzie o zamontowanie korytek ściekowych przy
istniejącym asfalcie,
Pani Jolanty Franczuk – radnej Powiatu o wprowadzenie do budżetu Powiatu
na 2022 r. zadań: 1) remont chodników wzdłuż ul. Kościuszki w Mordach,
2) remont chodników i jezdni przy ul. Pustej i ul. Wyszyńskiego oraz
ul. 3-go Maja w Mordach, 3) remont drogi powiatowej nr 3628W na odcinku
od miejscowości Suchodołek do miejscowości Wólka Biernaty, 4) remont drogi
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powiatowej nr 3615W Suchożebry – Mordy na odcinku Kolonia Mordy –
skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3617W,
o wprowadzenie do budżetu Powiatu na 2022 r. zadania polegającego
na wykonaniu chodnika oraz ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej
nr 3602W w miejscowości Żeliszew Duży,
mieszkańców miejscowości Stara Wieś o wykonanie remontu drogi powiatowej
nr 3627W na odcinku od miejscowości Głuchów do miejscowości Stara Wieś
o dł. ok. 1300 m,
PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin w imieniu którego wystąpił
ELMAZ Usługi Elektryczne ul. Ogińskich 25 Siedlce, w sprawie
zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3649W w miejscowości
Wola Serocka (działka ewid. nr 52) w celu budowy energetycznego przyłącza
kablowego nn 0,4 kV do nieruchomości na działce ewid. nr 665/2.

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Domanice Kol. (działka ewid. nr 300) w celu budowy przyłącza
kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 191/1,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. nr: 151/1, 253) w celu budowy
przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3936W (działka ewid.
nr 222/6) w celu prowadzenia robót polegających na budowie zjazdu
indywidualnego do działki ewid. nr 141/13 w miejscowości Mogielnica
w terminie 23.09.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił
warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3933W
(działka ewid. nr 140) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 172 obręb
Paprotnia, określając parametry techniczne,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 535) w celu budowy przyłącza gazu
średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid.
nr 332/11,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W
w miejscowościach: Leśniczówka, Krzymosze (działka ewid. nr 172 – obręb
Leśniczówka i działka ewid. nr 595/1 – obręb Krzymosze) poprzez umieszczenie
sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na okres 27.09.2021 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 miejscowościach: Leśniczówka, Krzymosze (działka ewid.nr 172 – obręb
Leśniczówka i działka ewid. nr 595/1 – obręb Krzymosze) w celu prowadzenia
robót polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami
w terminie 23 - 28.09.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz
ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W,
nr 3671W, nr 3665W
- działka ewid. nr 214 – obręb Ostoje,
- działka ewid. nr 258 – obręb Pióry Wielkie,
- działki ewid. nr: 864, 476/1 – obręb Radzików Wielki,
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- działka ewid. nr 729/3 – obręb Radzików Stopki,
- działka ewid. nr 715 – obręb Wielgorz,
- działka ewid. nr 595/2 – obręb Krzymosze
w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz
z przyłączami, napowietrznej linii telekomunikacyjnej (przyłącza),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W,
nr 3671W, nr 3665W
- działka ewid. nr 214 – obręb Ostoje,
- działka ewid. nr 258 – obręb Pióry Wielkie,
- działki ewid. nr: 864, 476/1 – obręb Radzików Wielki,
- działka ewid. nr 729/3 – obręb Radzików Stopki,
- działka ewid. nr 367 – obręb Wielgorz,
- działka ewid. nr 595/2 – obręb Krzymosze,
- działka ewid. nr 721 – obręb Klimonty
w celu budowy sieci kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej
wraz z przyłączami, podbudowy słupowej dla kabli światłowodowych,
napowietrznej linii telekomunikacyjnej,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W
(działki ewid. nr: 709, 277, 287/1 – obręb Czołomyje, nr 651 – obręb Kolonia
Mordy) w celu budowy sieci kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej
wraz z przyłączami, podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnej linii kablowej
oraz telekomunikacyjnej linii kablowej - napowietrznej,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W
- działki ewid. nr: 277, 710/2 – obręb Czołomyje,
- działka ewid. nr 651 – obręb Kolonia Mordy
w celu budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w technologii
światłowodowej (przyłącza),
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W
w miejscowości Żelków (działki ewid. nr: 373, 328/18, 328/20) w celu budowy
przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej
do nieruchomości na działce ewid. nr 328/21,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 526) w celu budowy przyłącza gazu
średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid.
nr 198/7,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 526) w celu budowy przyłącza gazu
średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid.
nr 182/8,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W
(działka ewid. nr 583 – obręb Dąbrówka Stany oraz działka ewid. nr 806 – obręb
Czerniejew) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 769/12,
zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3664W
(działka ewid. nr 379/2) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 369/2
obręb Paprotnia, określając parametry techniczne,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Wołyńce (działka ewid. nr 665) w celu budowy przyłącza gazu
średniego ciśnienia Ø 25 PE zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid.
nr 714/1,
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zmienił decyzję Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.248.2018 z dnia
8.01.2019 r., w następujący sposób: 1. w treści decyzji zmienia się zapis pkt 1.
„Zezwolić inwestorowi na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2044W
w miejscowości Korczew gm. Korczew poprzez umieszczenie przyłącza
energetycznego linii niskiego napięcia do zasilania stacji bazowej PLUS GSM
o powierzchni 5,075 m2 na okres 01.01.2019 r. – 31.12.2041 r.”
2. w treści decyzji zmienia się zapis pkt 2 „Ustalić opłatę za każdy kolejny rok
zajęcia pasa drogowego w wysokości 101,50 zł (słownie: sto jeden złotych
50 groszy)”,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W
w miejscowości Nowe Opole (działka ewid. nr 669) w celu budowy przyłącza
gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid.
nr 308/8,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W
w miejscowości Mokobody (działa ewid. nr 1564) w celu budowy linii kablowej
oświetlenia ulicznego – przejście poprzeczne pod drogą,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Korczew (działka ewid. nr 96) w celu budowy instalacji gazowej
średniego ciśnienia zasilającej budynek mieszkalny na działce ewid. nr 281,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W
(działki ewid. nr: 95/1, 107, 153/1, 205/2 – obręb Męczyn oraz działki ewid. nr:
210/1, 344 – obręb Wólka Proszewska) w celu modernizacji sieci
elektroenergetycznej SN 15 kV i nn 0,4 kV,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W
w miejscowości Kłódzie (działka ewid. nr 988/2) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn 0,4 kV, zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 306/4
na okres 5.11.2021 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 3646W (działka ewid.
nr 988/2) w miejscowości Kłódzie w celu prowadzenia robót polegających
na budowie energetycznego przyłącza zasilającego nieruchomość na działce
ewid. nr 306/4 w terminie 5.11.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego
oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W
(działka ewid. nr 1019 - obręb Ozorów oraz działka ewid. nr 797/2 – obręb
Czerniejew) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego
nieruchomość na działce ewid. nr 614/2,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W
(działka ewid. nr 647 – obręb Trzciniec) w celu budowy przyłącza kablowego
nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działkach ewid. nr: 484, 486,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3683W i nr 3677W
w miejscowości Mordy (działki ewid. nr: 1811, 2738/4, 1586/1) poprzez
umieszczenie sieci gazowej średniego ciśnienia na okres 8.10.2021 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 3683W i nr 3677W
w miejscowości Mordy (działki ewid. nr: 1811, 2738/4, 1586/1) w celu
prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia
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w terminie 30.09 – 8.10.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz
ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
przeniósł uprawnienia i obowiązki wynikające z decyzji nr D.6852.108.2018
z dnia 25.06.2018 r., której przedmiotem jest zezwolenie na umieszczenie
infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi powiatowej
nr 3666W w miejscowości Stok Lacki – Folwark (działki ewid. nr 1212/1, 1217),
z firmy: Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 160
na firmę: Światłowód Inwestycje Warszawa sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 160,
zmienił decyzję Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.112.2021 z dnia
23.06.2021 r., w następujący sposób: wycofuje się załącznik graficzny
zastępując go nowym załącznikiem graficznym z dnia 22 września 2021 r.
stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji,
zmienił decyzję Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.111.2021 z dnia
23.06.2021 r., w następujący sposób: wycofuje się załącznik graficzny
zastępując go nowym załącznikiem graficznym z dnia 22 września 2021 r.
stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji,
rozpatrzył wniosek Pana Grzegorza Pomikło - radnego Powiatu o ujęcie
w planie budżetu na 2022 r. zadań: 1) wykonanie remontu drogi powiatowej
nr 3642W od miejsca zakończonego remontu do wjazdu w miejscowości Tęczki
na odcinku o dł. ok. 1 km, 2) opracowanie dokumentacji projektowej na budowę
chodnika w ciągu drogi powiatowej w Krzesku Majątku w tym fragmentu ścieżki
rowerowej na odcinku od Kościoła do Cmentarza Parafialnego, 3) wykonanie
zaplanowanego i ujętego w WPF remontu chodnika w Krzesku Królowa Niwa.
Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu
budżetu powiatu na 2022 r.,
rozpatrzył wniosek mieszkańców miejscowości Kłódzie o zamontowanie korytek
ściekowych przy istniejącym asfalcie. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku
podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2022 r.,
rozpatrzył wniosek Pani Jolanty Franczuk – radnej Powiatu o wprowadzenie
do budżetu Powiatu na 2022 r. zadań: 1) remont chodników wzdłuż
ul. Kościuszki w Mordach, 2) remont chodników i jezdni przy ul. Pustej
i ul. Wyszyńskiego oraz ul. 3-go Maja w Mordach, 3) remont drogi powiatowej
nr 3628W na odcinku od miejscowości Suchodołek do miejscowości Wólka
Biernaty, 4) remont drogi powiatowej nr 3615W Suchożebry – Mordy
na odcinku Kolonia Mordy – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3617W.
Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu
budżetu powiatu na 2022 r.,
rozpatrzył wniosek o wprowadzenie do budżetu Powiatu na 2022 r. zadania
polegającego na wykonaniu chodnika oraz ścieżki rowerowej w ciągu drogi
powiatowej nr 3602W w miejscowości Żeliszew Duży. Zarząd nie widzi
możliwości pozytywnej realizacji wniosku. W 2021 r. wykonany został remont
drogi powiatowej 3602W na odcinku Żeliszew Podkościelny – Żeliszew Duży.
Przedmiotowa inwestycja podlega rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót.
Wbudowanie krawężnika pod chodnik może powodować uszkodzenie nowej
nawierzchni. Ponadto budowa ścieżki rowerowej wiąże się z potrzebą
przestawienia ogrodzeń oraz likwidacją rowu. Należałoby również opracować
dokumentację projektową,
rozpatrzył wniosek mieszkańców miejscowości Stara Wieś o wykonanie remontu
drogi powiatowej nr 3627W na odcinku od miejscowości Głuchów
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do miejscowości Stara Wieś o dł. ok. 1300 m. Ostateczna decyzja w sprawie
wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2022 r.,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3649W
w miejscowości Wola Serocka (działka ewid. nr 52) w celu budowy
energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do nieruchomości na działce
ewid. nr 665/2.

9. Wyrażenie zgody na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących
w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na sprzedaż drewna w ilości 122,2 m3 firmie GOWOREK
Sterdyń ul. Szwejki 86, pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg
powiatowych Powiatu Siedleckiego. Drewno zostanie sprzedane za kwotę 12776,01 zł brutto.
10. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu z posiedzenia w dniu 15 września br.
Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu z posiedzenia w dniu
15 września br.
Posiedzenie Zarządu Powiatu
w dniu 24 września 2021 r.
1. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2021 r.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXXVI/355/2021 w sprawie dokonania zmian
w budżecie powiatu na 2021 r.
Posiedzenie Zarządu Powiatu
w dniu 29 września 2021 r.
1. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zagospodarowania zużytych składników majątku
ruchomego Starostwa Powiatowego w Siedlcach.
Zarząd Powiatu postanowił o zdjęciu z ewidencji majątkowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach zużytych i nienadających się do dalszej eksploatacji składników majątku
ruchomego, po dokonaniu ich fizycznej likwidacji poprzez złomowanie, zniszczenie i utylizację.
2. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2021 r.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXXVII/356/2021 w sprawie dokonania zmian
w budżecie powiatu na 2021 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze
kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXXVII/357/2021 w sprawie rozstrzygnięcia
konkursu na wolne stanowisko urzędnicze kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Siedlcach.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia kierownika Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Siedlcach.
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Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXXVII/358/2021 w sprawie zatrudnienia
kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli
w sprawach majątkowych powiatu.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXXVII/359/2021 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pracownikowi Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach do składania oświadczeń woli w sprawach
majątkowych powiatu.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXXVII/360/2021 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa pracownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach
do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu.
7. Rozpatrzenie wniosków:
 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3940W
(działki ewid. nr: 800/3, 899/3) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid.
nr 899/4 obręb Brzozów,
 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3635W
(działka ewid. nr 300) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 260/4
obręb Domanice Kol.,
 PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 Tarnów,
w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W w miejscowości
Mokobody (działka ewid. nr 1564) poprzez umieszczenie sieci gazowej
średniego ciśnienia,
 „Kranz-Gaz” ul. Chopina 34 Siemiatycze, w sprawie zajęcia pasa drogowego
drogi powiatowej nr 3662W w miejscowości Mokobody w celu prowadzenia
robót polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia oraz przyłączy
gazowych średniego ciśnienia,
 Mont Gaz Siedlce ul. Garwolińska 3/2, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3670W w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 2038) w celu
prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia,
 PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 Tarnów,
w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3670W w miejscowości
Mordy (działka ewid. nr 2038) poprzez umieszczenie sieci gazowej średniego
ciśnienia,
 PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 Tarnów,
w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3670W w miejscowości
Mordy (działka ewid. nr 1969) poprzez umieszczenie sieci gazowej średniego
ciśnienia,
 Mont Gaz Siedlce ul. Garwolińska 3/2, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3670W w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1969) w celu
prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia,
 ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie
zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości
Błogoszcz (działki ewid. nr: 253, 156/1, 155/1) w celu prowadzenia robót
11






















polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego w energię
działkę ewid. nr 158/2,
PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Błogoszcz (działki
ewid. nr: 253, 156/1, 155/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego
nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 158/2,
PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Oleksin (działka ewid.
nr 165/3) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego
nieruchomość na działkach ewid. nr: 90, 91,
ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie
zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości
Oleksin (działka ewid. nr 165/3) w celu prowadzenia robót polegających
na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego w energię działki ewid.
nr: 90, 91,
ZIS Łuka sp. jawna z siedzibą w Siedlcach ul. Ujrzanowska 14, w sprawie
zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Rakowiec
(działka ewid. nr 503) w celu prowadzenia robót polegających na budowie
przyłącza wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 305,
w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości
Rakowiec (działka ewid. nr 503) poprzez umieszczenie przyłącza
wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 305,
Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43, w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Cisie Zagrudzie
(działka ewid. nr 765), w celu prowadzenia robót polegających na budowie
przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na działce
ewid. nr 717,
PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Cisie Zagrudzie
(działka ewid. nr 765) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 717,
w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości
Stok Lacki (działki ewid. nr: 326/4, 535, 366/27) w celu budowy przyłącza
wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego
na działce ewid. nr 366/25,
PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin w imieniu którego wystąpił
Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie zadysponowania
pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W w miejscowości Żuków (działka
ewid. nr 505/3) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku
mieszkalnego na działkach ewid. nr: 354/2, 356/1,
PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin w imieniu którego wystąpił
2MKP ENERGIA sp. z o.o. Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. U 51,
w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W
(działka ewid. nr 866/1 – obręb Pieróg) w celu budowy przyłącza kablowego
nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 271/1,
PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w imieniu którego wystąpił
Mirmar s.c. Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. U 51, w sprawie
zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W (działka ewid.
nr 1 – obręb Olszyc Szlachecki) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działkach ewid. nr: 397, 238/6,
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Mont Gaz Siedlce ul. Garwolińska 3/2, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3677W w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1586/1) w celu
prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia,
PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 Tarnów,
w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3677W w miejscowości
Mordy (działka ewid. nr 1586/1) poprzez umieszczenie sieci gazowej średniego
ciśnienia,
Gminy Siedlce, w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej
nr 3617W w miejscowości Żabokliki (działka ewid. nr 412) w celu budowy sieci
wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej – przejścia poprzeczne,
Gminy Wodynie, w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej
nr 3650W obręb Rudnik Duży (działka ewid. nr 602) w celu budowy sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej – przejścia poprzeczne pod drogą,
PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w imieniu którego wystąpił
Mirmar s.c. Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. U 51, w sprawie
zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W (działka ewid.
nr 285 – obręb Przywory Duże) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 109,
PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w imieniu którego wystąpił
Mirmar s.c. Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. U 51, w sprawie
zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W (działka ewid.
nr 651 – obręb Kolonia Mordy) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 648.

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski postanowił:
 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3940W
(działki ewid. nr: 800/3, 899/3) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid.
nr 899/4 obręb Brzozów, określając parametry techniczne,
 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3635W
(działka ewid. nr 300) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 260/4
obręb Domanice Kol., określając parametry techniczne,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W
w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1564) poprzez umieszczenie sieci
gazowej średniego ciśnienia na okres 25.10.2021 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 3662W
w miejscowości Mokobody w celu prowadzenia robót polegających na budowie
sieci gazowej średniego ciśnienia oraz przyłączy gazowych średniego ciśnienia
w terminie 25 - 29.10.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz
ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3670W
w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 2038) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w terminie
11 - 12.10.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3670W
w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 2038) poprzez umieszczenie sieci
gazowej średniego ciśnienia na okres 12.10.2021 r. – 31.12.2046 r., ustalił
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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 3670W
w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1969) poprzez umieszczenie sieci
gazowej średniego ciśnienia na okres 13.10.2021 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 3670W
w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1969) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w terminie
13.10.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. nr: 253, 156/1, 155/1) w celu
prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV
zasilającego w energię działkę ewid. nr 158/2 w terminie
6.10.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W
w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. nr: 253, 156/1, 155/1) poprzez
umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość
na działce ewid. nr 158/2 na okres 6.10.2021 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 3659W
w miejscowości Oleksin (działka ewid. nr 165/3) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działkach ewid. nr: 90, 91
na okres 6.10.2021 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 3659W
w miejscowości Oleksin (działka ewid. nr 165/3) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego w energię
działki ewid. nr: 90, 91 w terminie 6.10.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Rakowiec (działka ewid. nr 503) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza wodociągowego do nieruchomości
na działce ewid. nr 305 w terminie 6 – 7.10.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie
pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Rakowiec (działka ewid. nr 503) poprzez umieszczenie
przyłącza wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 305 na okres
7.10.2021 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 3606W
w miejscowości Cisie Zagrudzie (działka ewid. nr 765), w celu prowadzenia
robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania
budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 717 w terminie 6.10.2021 r., ustalił
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opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości
Cisie Zagrudzie (działka ewid. nr 765) poprzez umieszczenie przyłącza
kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 717
na okres 6.10.2021 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 3633W
w miejscowości Stok Lacki (działki ewid. nr: 326/4, 535, 366/27) w celu budowy
przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku
mieszkalnego na działce ewid. nr 366/25,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W
w miejscowości Żuków (działka ewid. nr 505/3) w celu budowy przyłącza
kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego na działkach ewid. nr: 354/2,
356/1,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W
(działka ewid. nr 866/1 – obręb Pieróg) w celu budowy przyłącza kablowego
nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 271/1,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W
(działka ewid. nr 1 – obręb Olszyc Szlachecki) w celu budowy przyłącza
kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działkach ewid. nr: 397,
238/6,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3677W
w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1586/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w terminie
8.10.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3677W w miejscowości
Mordy (działka ewid. nr 1586/1) poprzez umieszczenie sieci gazowej średniego
ciśnienia na okres 8.10.2021 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 zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Żabokliki (działka ewid. nr 412) w celu budowy sieci
wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej – przejścia poprzeczne na wysokości
ulic: Cichej, Wodnej, Łąkowej,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3650W obręb
Rudnik Duży (działka ewid. nr 602) w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i tłocznej – przejścia poprzeczne pod drogą,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
(działka ewid. nr 285 – obręb Przywory Duże) w celu budowy przyłącza
kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 109,
zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W
(działka ewid. nr 651 – obręb Kolonia Mordy) w celu budowy przyłącza
kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 648.

8. Przyjęcie informacji nt. przygotowania służb drogowych do zimowego utrzymania dróg
powiatowych w Powiecie Siedleckim w sezonie 2021/2022.
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Zarząd Powiatu przyjął informację nt. przygotowania służb drogowych do zimowego
utrzymania dróg powiatowych w Powiecie Siedleckim w sezonie 2021/2022 i skierował
do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej
Komisji.
9. Rozpatrzenie prośby Klubu Szachowego „Skoczek” o ufundowanie nagród
rzeczowych, medali i pucharów podczas „Szachowych Mistrzostw Oświaty”
organizowanych w miesiącach od października do grudnia br. w placówkach
oświatowych na terenie Miasta Siedlce, Gminy Siedlce i Powiatu Siedleckiego.
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Klubu Szachowego „Skoczek” w Siedlcach
postanowił ufundować za kwotę 3000 zł nagrody medale i puchary laureatom turnieju
szachowego z placówek oświatowych uczestniczących w turnieju szachowym.
10. Zaopiniowanie projektu aneksu nr 2 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2021/2022.
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt aneksu nr 2 do arkusza organizacji
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2021/2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu wydatków na zadania w 2021 r.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr CXXVII/361/2021 w sprawie zmiany planu
wydatków na zadania w 2021 r.

STAROSTA
/-/ Karol Tchórzewski
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