
Protokół Nr CXLIII/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 15 lutego 2022 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 CXLII/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                       

7 lutego 2022 r.  

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

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 2025. 

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

Budżetowej na 2022 rok Powiatu Siedleckiego. 

5. Rozpatrzenie wniosków: 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W                                        

w miejscowości Oleksin (działka ewid. nr 455) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 50/1, 

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

drogi powiatowej nr 3656W (działka ewid. nr 1221/1 - obręb Dziewule) 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 1221/1 - obręb 

Dziewule) poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami, 

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

drogi powiatowej nr 3638W (działki ewid. nr: 1805/2, 1016, 1014/1, 1006/1, 

1744, 1827 - obręb Zbuczyn) 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: 1805/2, 1016, 



1014/1, 1006/1, 1744, 1827 - obręb Zbuczyn) poprzez umieszczenie kanalizacji 

kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3633W 

(działki ewid. nr: 597/7, 535) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid.                     

nr 597/3 obręb Stok Lacki, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3662W 

(działka ewid. nr 69) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 237 – obręb                              

Zaliwie Piegawki, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3636W 

(działka ewid. nr 69) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 295/4 – 

obręb Borki Sołdy, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości                    

Golice Kol. (działka ewid. nr 132) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza energetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomości na 

działce ewid. nr 203/4, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Golice Kol. (działka 

ewid. nr 132) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 203/4, 

 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                     

Stok Lacki (działka ewid. nr 91/6) poprzez umieszczenie przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 91/5,  

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

powiatowej nr 3633W w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 91/6) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia, 

zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 91/5, 

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

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Przywory 

Duże (działka ewid. nr 712) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 744, 

 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w decyzji Zarządu Powiatu                               

w Siedlcach z dnia 20.01.2022 r., 



 Orange Polska S.A. w sprawie wydania zaświadczenia o milczącym załatwieniu 

sprawy w przedmiocie przeniesienia w części praw i obowiązków wynikających                          

z decyzji nr D.6852.108.2018 z dnia 25.06.2018 r., 

 Gminy Paprotnia w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej                       

nr 3626W w miejscowości Paprotnia (działka ewid. nr 358) w celu budowy 

elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego – dwa przejścia 

poprzeczne pod drogą, 

 ITT Media Telekom Siedlce ul. Kochanowskiego 7 w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Błogoszcz 

(działki ewid. nr: 42/16, 87) oraz Pruszynek (działka ewid. nr 140) w celu 

budowy telekomunikacyjnej linii kablowej światłowodowej                                        

na istniejącej podbudowie słupowej, z jednoczesnym wbudowaniem 3 szt. 

nowych słupów, 

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

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

nr 596/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce 

ewid. nr 366/1, 

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

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

nr 596/2) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 366/1, 

 Wójta Gminy Paprotnia w sprawie lokalizacji oświetlenia ulicznego w pasie 

drogowym drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Paprotnia (rondo), 

 Wójta Gminy Paprotnia w sprawie lokalizacji oświetlenia ulicznego w pasie 

drogowym drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Paprotnia ul. Prymasa 

Stefana Wyszyńskiego, 

 Wójta Gminy Paprotnia w sprawie lokalizacji oświetlenia ulicznego w pasie 

drogowym drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Paprotnia ul. Północna, 

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

udzielenia prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w celu 

zlokalizowania podbudowy słupowej dla kabli światłowodowych oraz 

napowietrznej linii telekomunikacyjnej światłowodowej na nieruchomości 



stanowiącej własność Powiatu Siedleckiego – tj. działkach ewid. nr: 340/2, 

340/4 w obrębie Radzików Oczki,  

 w sprawie lokalizacji zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3611W (działki 

ewid. nr: 724, 825/3) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 825/4 - 

obręb Mokobody, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3618W w miejscowości Uziębły (działka ewid. 

nr 93/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 90, 

 Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3618W w miejscowości Uziębły (działka ewid. 

nr 93/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie energetycznego 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV, zasilającego budynek na działce ewid. nr 90, 

 Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości Krynica (działka ewid. 

nr 775) w celu prowadzenia robót polegających na budowie energetycznego 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV, zasilającego budynek na działce ewid. nr 169/3, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości Krynica (działka ewid. 

nr 775) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 169/3, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3608W w miejscowości Kisielany Żmichy 

(działka ewid. nr 292/2) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość                      

na działce ewid. nr 287, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3608W w miejscowości Kisielany Żmichy 

(działka ewid. nr 292/2) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 287, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3675W w miejscowości Polaki (działki ewid. 



nr: 427/1, 1228, 1404/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 424/2, 

 ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3675W w miejscowości 

Polaki (działki ewid. nr: 427/1, 1228, 1404/1) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 424/2.  

6. Przyjęcie informacji z wykorzystania przez gminy I transzy dotacji celowej z zakresu 

zimowego utrzymania dróg powiatowych (odśnieżanie). 

7. Przyjęcie informacji: 

 z przeprowadzonych postępowań i przetargów dotyczących zadań drogowych                         

na wykonawstwo, projektowanie i nadzory odnośnie trybu udzielania 

zamówień, ilości ofert i ostatecznych wyników za rok 2021, 

 nt. możliwości pozyskania środków na inwestycje z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

 o zrealizowanych inwestycjach i remontach w Powiecie Siedleckim w 2021 r. 

8. Rozpatrzenie prośby kierownika Placówki Terenowej w Siedlcach Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego o współuczestnictwo Powiatu w organizacji XII edycji 

Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci – „Bezpiecznie na wsi mamy, bo 

ryzyko upadków znamy”. 

9. Wolne wnioski. 

 

  Ad. pkt 1 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu przy jednym głosie wstrzymującym – Wicestarosta Siedlecki, przyjął 

protokół nr CXLII/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 7 lutego 2022 r.  

 

Ad. pkt 3 

        Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 



2025 (zał. nr 1) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod 

obrady Rady. 

 

Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok Powiatu Siedleckiego (zał. nr 2)                              

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

 

Ad. pkt 5 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 3), jednogłośnie postanowił: 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W                                        

w miejscowości Oleksin (działka ewid. nr 455) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 50/1, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W (działka ewid. 

nr 1221/1 - obręb Dziewule) w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami w terminie 21.02 - 25.02.2022 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 1221/1 - obręb Dziewule) poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej                           

w technologii światłowodowej wraz z przyłączami na okres 25.02.2022 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 zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638 (działki ewid. 

nr: 1805/2, 1016, 1014/1, 1006/1, 1744, 1827 - obręb Zbuczyn) w celu budowy 

kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami                         

w terminie 21.02 - 9.03.2022 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: 1805/2, 1016, 1014/1, 1006/1, 1744, 1827 - obręb Zbuczyn) poprzez 

umieszczenie kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz                             

z przyłączami na okres 9.03.2022 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 3633W 

(działki ewid. nr: 597/7, 535) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid.                      

nr 597/3 obręb Stok Lacki, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3662W 

(działka ewid. nr 69) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 237 – obręb                              

Zaliwie Piegawki, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3636W 

(działka ewid. nr 69) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 295/4 – 

obręb Borki Sołdy, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                                         

w miejscowości  Golice Kol. (działka ewid. nr 132) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza energetycznego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomości na działce ewid. nr 203/4 w terminie 16.02.2022 r., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                                         

w miejscowości Golice Kol. (działka ewid. nr 132) poprzez umieszczenie 

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

nr 203/4 na okres 16.02.2022 r. – 31.12.2052 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 (działka ewid. nr 91/6) poprzez umieszczenie 

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na działce ewid. 

nr 91/5 na okres 18.02.2022 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 zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                       

w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 91/6) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia, zasilającego 

budynek mieszkalny na działce ewid. nr 91/5 w terminie 18.02.2022 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 Przywory Duże (działka ewid. nr 712) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie przyłącza zasilającego nieruchomość na działce 

ewid. nr 744 w terminie 25.02.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego 

oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 sprostować omyłkę pisarską w decyzji Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 

20.01.2022 r. znak D.6852.5.2022, polegającą na wpisaniu na pierwszej stronie 

decyzji właściwego okresu jej obowiązywania tj. 20.01.2022 r. – 31.12.2047 r., 

 wydać zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy w przedmiocie 

przeniesienia w części praw 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, gminie Siedlce 

(działki ewid. nr: 1212/1, 1217), z firmy Orange Polska S.A. z siedzibą                            

w Warszawie na firmę Światłowód Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą                                      

w Warszawie, z jednoczesnym podziałem zajmowanej powierzchni pasa 

drogowego przez urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane                          

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w sposób 

następujący: 

1) infrastruktura Orange Polska S.A.: 0,35 m2, 

2) infrastruktura Światłowód Inwestycje: 9,78 m2. 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3626W                       

w miejscowości Paprotnia (działka ewid. nr 358) w celu budowy 

elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego – dwa przejścia 

poprzeczne pod drogą, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                        

w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. nr: 42/16, 87) oraz Pruszynek (działka 

ewid. nr 140) w celu budowy telekomunikacyjnej linii kablowej 

światłowodowej na istniejącej podbudowie słupowej, z jednoczesnym 

wbudowaniem 3 szt. nowych słupów, 



 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W                                            

w miejscowości Kępa (działka ewid. nr 596/1) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 366/1 w terminie 16.02.2022 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 596/2) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 366/1 na 

okres 16.02.2022 r. – 31.12.2052 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa 

drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego 

zgodnie z wnioskiem, 

 wyraził zgodę na lokalizację oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi 

powiatowej nr 3617W w miejscowości Paprotnia (rondo), 

 wyraził zgodę na lokalizację oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi 

powiatowej nr 3617W w miejscowości Paprotnia ul. Prymasa Stefana 

Wyszyńskiego, 

 wyraził zgodę na lokalizację oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi 

powiatowej nr 3617W w miejscowości Paprotnia ul. Północna, 

 wyraził zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane w celu 

zlokalizowania podbudowy słupowej dla kabli światłowodowych oraz 

napowietrznej linii telekomunikacyjnej światłowodowej na nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Siedleckiego – tj. działkach ewid. nr: 340/2, 

340/4 w obrębie Radzików Oczki,  

 zezwolił na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3611W 

(działki ewid. nr: 724, 825/3) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid.                      

nr 825/4 - obręb Mokobody, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3618W                                        

w miejscowości Uziębły (działka ewid. nr 93/1) poprzez umieszczenie 

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

90 na okres 16.02.2022 r. – 31.12.2052 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 3618W                                      

w miejscowości Uziębły (działka ewid. nr 93/1) w celu prowadzenia robót 

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

zasilającego budynek na działce ewid. nr 90 w terminie 16.02.2022 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W                                        

w miejscowości Krynica (działka ewid. nr 775) w celu prowadzenia robót 

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

zasilającego budynek na działce ewid. nr 169/3 w terminie 16.02.2022 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W                                          

w miejscowości Krynica (działka ewid. nr 775) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 169/3 na 

okres 16.02.2022 r. – 31.12.2052 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 Kisielany Żmichy (działka ewid. nr 292/2) w celu prowadzenia 

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

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 287 w terminie 17.02.2022 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 Kisielany Żmichy (działka ewid. nr 292/2) poprzez 

umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na 

działce ewid. nr 287 okres 17.02.2022 r. – 31.12.2052 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 3675W                                          

w miejscowości Polaki (działki ewid. nr: 427/1, 1228, 1404/1) poprzez 

umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na 



działce ewid. nr 424/2 okres 16.02.2022 r. – 31.12.2052 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 (działki ewid. nr: 427/1, 1228, 1404/1) w celu 

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

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 424/2 w terminie 16.02.2022 r., 

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem. 

 

Ad. pkt 6 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację z wykorzystania przez gminy z terenu 

Powiatu, I transzy dotacji celowej z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych 

(odśnieżanie) (zał. nr 4). 

 

Ad. pkt 7 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informacje: 

 z przeprowadzonych postępowań i przetargów dotyczących zadań drogowych                            

na wykonawstwo, projektowanie i nadzory odnośnie trybu udzielania zamówień, ilości 

ofert i ostatecznych wyników za rok 2021 (zał. nr 5), 

 nt. możliwości pozyskania środków na inwestycje z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zał. nr 6), 

 o zrealizowanych inwestycjach i remontach w Powiecie Siedleckim w 2021 r.                             

(zał. nr 7) 

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia 

merytorycznych Komisji. 

 

Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił ufundować za kwotę 1000 zł nagrody 

rzeczowe laureatom etapu powiatowego XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 

dla dzieci – „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy” (zał. nr 8). 

 

 



Ad. pkt 9 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Nr D.7011.12.12.2019 z dnia 10 lutego                        

2022 r. do Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu                               

w Siedlcach (zał. nr 9).  

                                                                              

Na tym protokół zakończono.                                                         STAROSTA 

                                                                                               /-/ Karol Tchórzewski 

Protokółował Jan Kołodyński  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


