
Protokół Nr CXXXIV/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 24 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 CXXXIII/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

w dniu 15 listopada 2021 r.  

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

4. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego zmiany warunków umowy z PKO B.P. S.A.                        

w Warszawie. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru 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 r. 

6. Rozpatrzenie wniosku dyrektora WLKS Nowe Iganie o wyrażenie zgody na korektę 

zadania: szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo oraz organizacja zawodów 

sportowych o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym 

w podnoszeniu ciężarów. 

7. Rozpatrzenie wniosku dyrektora WLKS Nowe Iganie o wyrażenie zgody na korektę 

zadania: udział reprezentantów Powiatu Siedleckiego w zawodach o charakterze 

regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. 

8. Rozpatrzenie wniosku dyrektora WLKS Nowe Iganie o wyrażenie zgody na korektę 

zadania: szkolenie dzieci i młodzieży w zapasach, sumo i lekkiej atletyce.  

9. Rozpatrzenie prośby o przyznanie środków finansowych na nagrody dla laureatów 

Powiatowego Konkursu pt. „Ozdoba Świąteczna”. 

10. Rozpatrzenie prośby Siedleckiego Klubu Sportowego Gladiator o ufundowanie nagród 

medalistom Mistrzostw Polski Juniorów i Seniorów Oriental Kickboxing w Siedlcach. 

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

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 



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

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg wewnętrznych 

na terenie gminy Skórzec do kategorii dróg gminnych. 

14. Rozpatrzenie wniosków: 

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

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości  

Podnieśno (działka ewid. nr 390/4) poprzez umieszczenie przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 389, 

 Mont Gaz Siedlce ul. Garwolińska 3/2, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3612W w miejscowości Podnieśno (działka ewid. nr 390/4)                       

w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazowego 

średniego ciśnienia, zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 389, 

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

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W w miejscowości  

Nowe Opole (działka ewid. nr 31) poprzez umieszczenie przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 

288/13, 

 Mont Gaz Siedlce ul. Garwolińska 3/2, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3608W w miejscowości Nowe Opole (działka ewid. nr 31) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazowego średniego 

ciśnienia, zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 288/13, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 2050W                                  

w miejscowości Krzesk Królowa Niwa (działka ewid. nr 1041/1) w celu budowy 

przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 

868, 

 PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpił 

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

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W (działka ewid. nr 

988/2 – obręb Kłódzie) w celu budowy przyłącza energetycznego zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 1047, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Domanice Kol. 



(działka ewid. nr 300) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 191/1, 

 Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Domanice Kol. 

(działka ewid. nr 300) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość                      

na działce ewid. nr 191/1, 

 Gminy Siedlce w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                               

w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. nr: 87, 42/16) w celu umieszczenia 

kanalizacji sanitarnej, 

 Firma Instalacyjno-Budowlana ISTAL Emilianów 22 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Błogoszcz (działki 

ewid. nr: 87, 42/16) w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci 

kanalizacji sanitarnej, 

 Gminy Siedlce w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                               

w miejscowości Błogoszcz (działka ewid. nr 155/1) w celu umieszczenia 

kanalizacji sanitarnej, 

 Firma Instalacyjno-Budowlana ISTAL Emilianów 22 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Błogoszcz (działka 

ewid. nr 155/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci 

kanalizacji sanitarnej, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3615W obręb Kownaciska, Krześlin (działki 

ewid. nr: 236, 565 – obręb Kownaciska oraz działka ewid. nr 915 – obręb 

Krześlin) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

telekomunikacyjnej linii kablowej, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3615W obręb Kownaciska, Krześlin (działki 

ewid. nr: 236, 565 – obręb Kownaciska oraz działka ewid. nr 915 – obręb 

Krześlin) poprzez umieszczenie telekomunikacyjnej linii kablowej, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3940W obręb Krześlinek (działki ewid. nr: 80, 



231/6) w celu prowadzenia robót polegających na budowie telekomunikacyjnej 

linii kablowej, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3940W obręb Krześlinek (działki ewid. nr: 80, 

231/6) poprzez umieszczenie telekomunikacyjnej linii kablowej, 

 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 3675W w miejscowości Polaki (działka 

ewid. nr 183/1) w celu budowy przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 183/15, 

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3640W (działka ewid. nr 584/5 - obręb 

Rzążew) w celu budowy sieci kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnej linii kablowej 

oraz telekomunikacyjnej linii kablowej napowietrznej, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W                                    

w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 543) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego 

na działce ewid. nr 445/7, 

 w sprawie uzgodnienia koncepcji zagospodarowania terenu dla zadania pn. 

„Przebudowa dróg powiatowych nr 3617W i 3934W w miejscowości Bartków 

Stary i Korczew”. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie przez Powiat 

Siedlecki realizacji zadania publicznego w roku 2022. 

16. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

          Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr CXXXIII/2021 z posiedzenia                      

Zarządu Powiatu w dniu 15 listopada 2021 r.  

 



Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXXXIV/381/2021 w sprawie 

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

 

Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zmniejszenie wynajmowanej 

powierzchni przez PKO B.P. S.A. w Warszawie o 31,49 m2, zgodnie z wnioskiem zgłoszonym 

w piśmie BAM04-ZNK-B-2150/373/2021 z dnia 12.11.2021 r. (zał. nr 2).   

Aneksem do umowy z dnia 14.08.2020 r. dokonana zostanie zmiana w zakresie zmniejszenia 

wynajmowanej powierzchni o 31,49 m2 z zastrzeżeniem, że zmienione zapisy umowy wejdą 

w życie z dniem 1.01.2022 r. 

 

Ad. pkt 5 

         Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXXXIV/382/2021 w sprawie wyboru 

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 r. (zał. nr 3). 

 

Ad. pkt 6 

             Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek dyrektora WLKS Nowe Iganie (zał. nr 4), 

jednogłośnie wyraził zgodę na wprowadzenie korekty do zadania: szkolenie młodzieży 

uzdolnionej sportowo oraz organizacja zawodów sportowych o zasięgu regionalnym, 

wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym w podnoszeniu ciężarów – umowa nr 

10/S/2021. 

 

Ad. pkt 7 

         Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek dyrektora WLKS Nowe Iganie (zał. nr 5), 

jednogłośnie wyraził zgodę na wprowadzenie korekty do zadania: udział reprezentantów 

Powiatu Siedleckiego w zawodach o charakterze regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim 

– umowa nr 11/S/2021. 

 

Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek dyrektora WLKS Nowe Iganie (zał. nr 6),   



jednogłośnie wyraził zgodę na wprowadzenie korekty do zadania: szkolenie dzieci i młodzieży 

w zapasach, sumo i lekkiej atletyce – umowa nr 12/S/2021. 

 

Ad. pkt 9 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na przyznanie środków finansowych                      

w wysokości 4500 zł brutto na nagrody dla laureatów Powiatowego Konkursu pt. „Ozdoba 

Świąteczna” (I nagroda – 2000 zł brutto, II nagroda – 1500 zł brutto, III nagroda – 1000 zł 

brutto) (zał. nr 7). Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu 

siedleckiego. 

 

Ad. pkt 10 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o przyznaniu nagród, za kwotę do 1000 zł 

brutto laureatom Mistrzostw Polski Juniorów i Seniorów Oriental Kickboxing, które odbędą się 

w dniach 17 – 19 grudnia br. w Siedlcach (zał. nr 8). 

 

Ad. pkt 11 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXXXIV/383/2021 w sprawie 

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

inwestycji drogowej (zał. nr 9). 

 

Ad. pkt 12 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXXXIV/384/2021 w sprawie 

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

inwestycji drogowej (zał. nr 10). 

 

Ad. pkt 13 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXXXIV/385/2021 w sprawie 

zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg wewnętrznych na terenie gminy Skórzec do kategorii 

dróg gminnych (zał. nr 11). 

 

Ad. pkt 14 

             Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 12), jednogłośnie postanowił: 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W                                                   

w miejscowości Podnieśno (działka ewid. nr 390/4) poprzez umieszczenie 



przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 389 na okres 13.12.2021 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 3612W                                          

w miejscowości Podnieśno (działka ewid. nr 390/4) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazowego średniego ciśnienia, zasilającego 

budynek mieszkalny na działce ewid. nr 389 w terminie 13.12.2021 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W                                        

w miejscowości  Nowe Opole (działka ewid. nr 31) poprzez umieszczenie 

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 288/13 na okres 14.12.2021 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 3608W                                         

w miejscowości Nowe Opole (działka ewid. nr 31) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazowego średniego ciśnienia, zasilającego 

budynek mieszkalny na działce ewid. nr 288/13, w terminie 14.12.2021 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2050W                                  

w miejscowości Krzesk Królowa Niwa (działka ewid. nr 1041/1) w celu budowy 

przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 

868, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W 

(działka ewid. nr 988/2 – obręb Kłódzie) w celu budowy przyłącza 

energetycznego zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 1047, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości 

Domanice Kol. (działka ewid. nr 300) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 191/1 na 

okres 25.11.2021 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 3635W                                          

w miejscowości Domanice Kol. (działka ewid. nr 300) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 191/1 w terminie 25.11.2021 r., 

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                               

w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. nr: 87, 42/16) w celu umieszczenia 

kanalizacji sanitarnej na okres 29.11.2021 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 3632W                                          

w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. nr: 87, 42/16) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w terminie 

29.11.2021 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 (działka ewid. nr 155/1) w celu umieszczenia 

kanalizacji sanitarnej na okres 7.12.2021 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 Błogoszcz (działka ewid. nr 155/1) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w terminie 7.12.2021 r., 

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W obręb 

Kownaciska, Krześlin (działki ewid. nr: 236, 565 – obręb Kownaciska oraz 

działka ewid. nr 915 – obręb Krześlin) w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie telekomunikacyjnej linii kablowej w terminie 29-30.11.2021 r., 



ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W obręb 

Kownaciska, Krześlin (działki ewid. nr: 236, 565 – obręb Kownaciska oraz 

działka ewid. nr 915 – obręb Krześlin) poprzez umieszczenie 

telekomunikacyjnej linii kablowej na okres 29.11.2021 r. – 31.12.2031 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 3940W obręb 

Krześlinek (działki ewid. nr: 80, 231/6) w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie telekomunikacyjnej linii kablowej w terminie 1-3.12.2021 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3940W obręb 

Krześlinek (działki ewid. nr: 80, 231/6) poprzez umieszczenie 

telekomunikacyjnej linii kablowej na okres 1.12.2021 r. – 31.12.2031 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 3675W                     

w miejscowości Polaki (działka ewid. nr 183/1) w celu budowy przyłącza 

energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny na 

działce ewid. nr 183/15, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3640W (działka ewid. 

nr 584/5 - obręb Rzążew) w celu budowy sieci kanalizacji kablowej                                    

w technologii światłowodowej podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnej 

linii kablowej oraz telekomunikacyjnej linii kablowej napowietrznej, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W                                    

w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 543) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego 

na działce ewid. nr 445/7, 

 pozytywnie zaopiniował koncepcję zagospodarowania terenu dla zadania pn. 

„Przebudowa dróg powiatowych nr 3617W i 3934W w miejscowości Bartków 

Stary i Korczew”. 



 

Ad. pkt 15 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXXXIV/386/2021 w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadania 

publicznego w roku 2022. 

Zarząd zobowiązał Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach do przygotowania 

informacji nt. liczby osób skierowanych przez gminy do Domu Pomocy Społecznej                                    

w Ptaszkach. 

 

Ad. pkt 16 

            Brak wolnych wniosków. 

                                                                                                           STAROSTA 

Na tym protokół zakończono.                                                   /-/ Karol Tchórzewski 

 

Protokółował Jan Kołodyński 

      

 

 


