
Protokół Nr CXXXV/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 3 grudnia  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 CXXXIV/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

w dniu 24 listopada 2021 r.  

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

Budżetowej na 2021 rok Powiatu Siedleckiego. 

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w planie 

zadaniowym i finansowym na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku. 

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wydatków 

niewygasających z końcem 2021 roku. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych                    

na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział 71095 w 2021 roku. 

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

Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2022 roku. 

8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań w zakresie przebudowy i utrzymania dróg 

powiatowych w 2021 r. 

9. Rozpatrzenie wniosków: 

 Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach o wykonanie przejścia dla pieszych                   

w ciągu drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości Krzesk Królowa Niwa                     

w pobliżu przystanku autobusowego w rejonie szkoły podstawowej, 

 Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W w miejscowości Wodynie 

(działka ewid. nr 699) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV, zasilającego budynek                              

na działce ewid. nr 655/5, 



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

drogowego drogi powiatowej nr 3649W w miejscowości Wodynie (działka 

ewid. nr 699) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 655/5, 

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

ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3675W (obręb Polaki - 

działka ewid. nr 427/1, działki ewid. nr: 1228, 1404/1 – obręb Kotuń) w celu 

budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do nieruchomości na działce ewid. nr 

424/2 – obręb Polaki, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W                                     

w miejscowości Kisielany Żmichy (działka ewid. nr 292/2) w celu budowy 

przyłącza wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 260/4, 

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

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W w miejscowości  

Grabianów (działka ewid. nr 144) poprzez umieszczenie przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 159/3, 

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

powiatowej nr 3686W w miejscowości Grabianów (działka ewid. nr 144)                       

w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazowego 

średniego ciśnienia, zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 

159/3, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3653W w miejscowości Trzciniec (działka 

ewid. nr 647) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działkach ewid. nr: 484, 486, 

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

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W w miejscowości Trzciniec 

(działka ewid. nr 647) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

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

nr: 484, 486, 

 TASTA Siedlce ul. Poniatowskiego 29 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3635W w miejscowości Wołyńce (działka ewid. nr 665) w celu 



prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazowego średniego 

ciśnienia, zasilającego budynek na działce ewid. nr 714/1, 

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

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości  

Wołyńce (działka ewid. nr 665) poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego 

ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 714/1, 

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

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości  

Wołyńce (działka ewid. nr 665) poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego 

ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 73, 

 TASTA Siedlce ul. Poniatowskiego 29 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3635W w miejscowości Wołyńce (działka ewid. nr 665) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazowego średniego 

ciśnienia, zasilającego budynek na działce ewid. nr 73, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3632W 

(działka ewid. nr 177) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 314/5 

obręb Pruszyn, 

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

drogi powiatowej nr 3638W (działki ewid. nr: 595/1, 606/1 - obręb Krzymosze) 

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 3638W (działki ewid. nr: 595/1, 606/1 - 

obręb Krzymosze poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3940W 

(działka ewid. nr 80) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 24/2 obręb 

Krześlinek, 

 TASTA Siedlce ul. Poniatowskiego 29 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3633W w miejscowości Błogoszcz (działka ewid. nr 155/1)                     

w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazowego 

średniego ciśnienia, zasilającego budynek na działce ewid. nr 155/2, 



 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 3659W w miejscowości Kępa (działka 

ewid. nr 596/1) w celu budowy przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 366/1, 

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

drogi powiatowej nr 3666W (działki ewid. nr: 476/1, 864 - obręb Radzików 

Wielki, nr 258 – obręb Pióry Wielkie, nr 214 – obręb Ostoje) w celu budowy 

kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami, 

 Gminy Kotuń w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej                             

nr 3604W w miejscowości Kotuń (działka ewid. nr 1249/1) w celu budowy 

przyłącza kanalizacji sanitarnej – przejście poprzeczne na wysokości                              

ul. Ogrodowej, 

 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 3654W (działka ewid. 

nr 380/1 – obręb Kaczory) w celu budowy przyłącza energetycznego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 107, 

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W (działki ewid. nr: 476/1, 864 - 

obręb Radzików Wielki 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 3641W (działki ewid. nr: 299 - obręb 

Karcze, 641/3 – obręb Tchórzew) w celu budowy sieci kanalizacji kablowej                    

w technologii światłowodowej, 

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

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości  

Błogoszcz (działka ewid. nr 155/1) poprzez umieszczenie przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 155/2, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                        

w miejscowości Stok Lacki  (działki ewid. nr: 177, 287/6) w celu budowy 

przyłącza wodociągowego do budynku na działkach ewid. nr: 287/10, 287/7, 



 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3629W                                            

w miejscowości Wólka Soseńska (działka ewid. nr 454) w celu budowy 

przyłącza wodociągowego do budynku na działce ewid. nr 115/1, 

 BRUK – BUD Poświętne-Laskowizna 64 o umorzeniu naliczonych kar 

umownych za przekroczenie umownego terminu wykonania zadania pn. 

„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3610W na odcinku Opole 

Nowe – Ostrówek”. 

10. Rozpatrzenie petycji mieszkańców miejscowości Smolanka o budowę chodnika                        

w ciągu drogi powiatowej nr 3657W w miejscowości Smolanka. 

11. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego                           

w Siedlcach samochodu osobowego marki Daewoo Tico i jego fizyczna likwidacja. 

12. Rozpatrzenie prośby Klubu Sportowego Liga Siedlce o pomoc w organizacji                                

I Dobowo-Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty Siedleckiego. 

13. Rozpatrzenie wniosku dot. przeznaczenia środków finansowych w wysokości                   

26 000 zł w celu przygotowania 130 paczek świątecznych (13 gmin po 10 osób) dla 

osób z terenu powiatu siedleckiego, przy udziale DPT „Reymontówka”                                          

w Chlewiskach.   

14. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

          Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr CXXXIV/2021 z posiedzenia                      

Zarządu Powiatu w dniu 24 listopada 2021 r.  

 

Ad. pkt 3 

       Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania 

zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok Powiatu Siedleckiego (zał. nr 1) i skierował                           

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

 

Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

wprowadzenia zmian w planie zadaniowym i finansowym na realizację przez Powiat Siedlecki 



zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku (zał. nr 2)                              

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

Rady Powiatu.  

 

Ad. pkt 5 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2021 roku (zał. nr 3) i skierował                                        

do Przewodniczącego Rady powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu. 

 

Ad. pkt 6 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXXXV/387/2021 w sprawie 

zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne                   

w dziale 710 rozdział 71095 w 2021 r. (zał. nr 4).  

 

Ad. pkt 7 

         Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXXXV/388/2021 w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań 

publicznych w 2022 roku (zał. nr 5). 

 

Ad. pkt 8 

          Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie 

przebudowy i utrzymania dróg powiatowych w 2021 r. (zał. nr 6) i skierował                                               

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

 

Ad. pkt 9 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 7), jednogłośnie postanowił: 

 zapoznał się z wnioskiem Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach o wykonanie 

przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości 

Krzesk Królowa Niwa w pobliżu przystanku autobusowego w rejonie szkoły 

podstawowej. Decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie w 2022 r., po 

sezonie zimowym, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W                                         

w miejscowości Wodynie (działka ewid. nr 699) w celu prowadzenia robót 



polegających na budowie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV, 

zasilającego budynek na działce ewid. nr 655/5 w terminie 8-9.12.2021 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3649W                                       

w miejscowości Wodynie (działka ewid. nr 699) poprzez umieszczenie 

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

655/5 na okres 9.12.2021 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 zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3675W 

(obręb Polaki - działka ewid. nr 427/1, działki ewid. nr: 1228, 1404/1 – obręb 

Kotuń) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do nieruchomości na 

działce ewid. nr 424/2 – obręb Polaki, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W                                     

w miejscowości Kisielany Żmichy (działka ewid. nr 292/2) w celu budowy 

przyłącza wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 260/4, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W                                         

w miejscowości  Grabianów (działka ewid. nr 144) poprzez umieszczenie 

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 159/3 na okres 9.12.2021 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 3686W                                        

w miejscowości Grabianów (działka ewid. nr 144) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazowego średniego ciśnienia, zasilającego 

budynek mieszkalny na działce ewid. nr 159/3 w terminie 9.12.2021 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W                                         

w miejscowości Trzciniec (działka ewid. nr 647) poprzez umieszczenie 

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

nr: 484, 486 na okres 22.12.2021 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 3653W                                           

w miejscowości Trzciniec (działka ewid. nr 647) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działkach ewid. nr: 484, 486 w terminie 22.12.2021 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 Wołyńce (działka ewid. nr 665) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazowego średniego ciśnienia, zasilającego 

budynek na działce ewid. nr 714/1 w terminie 9.12.2021 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 Wołyńce (działka ewid. nr 665) poprzez umieszczenie 

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 714/1 na okres 9.12.2021 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 3635W                                     

w miejscowości  Wołyńce (działka ewid. nr 665) poprzez umieszczenie 

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 73 na okres 9.12.2021 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 3635W                                          

w miejscowości Wołyńce (działka ewid. nr 665) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazowego średniego ciśnienia, zasilającego 

budynek na działce ewid. nr 73 w terminie 9.12.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie 

pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3632W 

(działka ewid. nr 177) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 314/5 

obręb Pruszyn, określając parametry techniczne, 



 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W (działki ewid. 

nr: 595/1, 606/1 - obręb Krzymosze) w celu budowy kanalizacji kablowej                           

w technologii światłowodowej wraz z przyłączami w terminie 20.12.2021 r. – 

13.01.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W (działki ewid. 

nr: 595/1, 606/1 - obręb Krzymosze poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej 

w technologii światłowodowej wraz z przyłączami na okres 13.01.2022 r. – 

31.12.2047 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił 

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

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3940W 

(działka ewid. nr 80) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 24/2 obręb 

Krześlinek, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                       

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

polegających na budowie przyłącza gazowego średniego ciśnienia, zasilającego 

budynek na działce ewid. nr 155/2 w terminie 10.12.2021 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 596/1) w celu budowy przyłącza 

energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny                            

na działce ewid. nr 366/1, 

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

nr: 476/1, 864 - obręb Radzików Wielki, nr 258 – obręb Pióry Wielkie, nr 214 

– obręb Ostoje) w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami w terminie 13.12.2021 r. – 11.01.2022 r., 

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W                         

w miejscowości Kotuń (działka ewid. nr 1249/1) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej – przejście poprzeczne na wysokości ul. Ogrodowej, 



 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W 

(działka ewid. nr 380/1 – obręb Kaczory) w celu budowy przyłącza 

energetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 107, 

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

nr: 476/1, 864 - obręb Radzików Wielki poprzez umieszczenie kanalizacji 

kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami na okres 

11.01.2022 r. – 31.12.2047 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 3641W 

(działki ewid. nr: 299 - obręb Karcze, 641/3 – obręb Tchórzew) w celu budowy 

sieci kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                        

w miejscowości  Błogoszcz (działka ewid. nr 155/1) poprzez umieszczenie 

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 155/2 na okres 10.12.2021 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 zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                        

w miejscowości Stok Lacki  (działki ewid. nr: 177, 287/6) w celu budowy 

przyłącza wodociągowego do budynku na działkach ewid. nr: 287/10, 287/7, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3629W                                            

w miejscowości Wólka Soseńska (działka ewid. nr 454) w celu budowy 

przyłącza wodociągowego do budynku na działce ewid. nr 115/1, 

 umorzyć naliczoną karę umowną naliczoną w związku z nieterminowym 

wykonaniem umowy wynikającym z trudnej sytuacji epidemiologicznej                            

w kraju.   

 

Ad. pkt 10 

            Zarząd Powiatu rozpatrzył petycję mieszkańców miejscowości Smolanka o budowę 

chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3657W w w/w miejscowości (zał. nr 8). Realizacja 

powyższej inwestycji będzie monitorowana w 2022 r. i gdy sytuacja finansowa budżetu 

powiatu na to pozwoli inwestycja może zostać zrealizowana w 2022 r. W przypadku braku 



takiej możliwości ostateczna decyzja w sprawie budowy chodnika podjęta zostanie przy 

opracowywaniu budżetu powiatu na 2023 r.  

 

Ad. pkt 11 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na (zał. nr 9): 

 przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach samochodu osobowego marki Daewoo Tico -                       

nr rejestracyjny SDZ 3590, z wartością początkową 150 zł brutto określoną 

przez rzeczoznawcę, 

 dokonanie fizycznej 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 12 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośby Klubu Sportowego Liga Siedlce o pomoc                             

w organizacji I Dobowo-Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty Siedleckiego                     

(zał. nr 10), jednogłośnie postanowił o ufundowaniu nagród za kwotę do 2000 zł brutto  

laureatom Turnieju o Puchar Starosty Siedleckiego organizowanego w dniach 18 – 19 grudnia 

br. w Zbuczynie. 

 

Ad. pkt 13 

             Zarząd Powiatu postanowił – przy 1 głosie wstrzymującym – Pan Edward Kokoszka, 

o przeznaczeniu środków finansowych w wysokości 26 000 zł, w celu przygotowania 130 szt. 

paczek świątecznych (13 gmin po 10 osób) dla osób z terenu powiatu siedleckiego przy udziale 

DPT „Reymontówka” w Chlewiskach (zał. nr 11).   

 

Ad. pkt 14 

            Brak wolnych wniosków 

Na tym protokół zakończono.                                                 STAROSTA 

Protokółował Jan Kołodyński                                        /-/ Karol Tchórzewski 

 

 

 



 


