
Protokół Nr CL/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 13 kwietnia 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 CXLIX/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                          

30 marca 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. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2022 r.  

6. Zapoznanie z odpowiedzią Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach na wniosek 

Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 23.03.2022 r. o zniesienie obszarów objętych 

ograniczeniami w związku z występowaniem ASF w Powiecie Siedleckim. 

7. Rozpatrzenie wniosków: 

 o wydanie opinii do odstępstwa od warunków technicznych polegających na 

zaprojektowaniu zjazdu z drogi powiatowej nr 3639W droga (Stok Lacki – 

Olszanka) – Modrzew – droga (Zbuczyn – Kosny) na działkę prywatną                              

o pochyleniu od 5% do 15%, 

 o ustalenie prawa własności do drzewa rosnącego na granicy działek nr 300/1 

oraz 346 – obręb Jagodne oraz wyrażenie zgody na wycięcie we własnym 

zakresie zakrzaczeń w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3602W                                 

na wysokości działki ewid. nr 300/1 obręb Jagodne, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W                                     

w miejscowości Borki Paduchy (działka ewid. nr 119/1) w celu budowy 

przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 86/1, 

 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 



zmiany decyzji Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.182.2020 z dnia 

9.12.2020 r., 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3603W 

(działka ewid. nr 281) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 278/1 

obręb Rososz, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                        

w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 177) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej do nieruchomości na działce ewid. nr 178/1, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 3635W (działka ewid.                     

nr 702) do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 324, 323, 322 – obręb 

Żebrak, 

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

ELMAZ Siedlce ul. Ogińskich 25 w sprawie zadysponowania pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3615W (działka ewid. nr 915 – obręb Krześlin) w celu 

budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV, zasilającego 

działkę ewid. nr 440, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3606W obręb Kaczory (działki ewid. nr: 373, 

328/18) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działkach ewid. nr: 328/25, 328/26, 

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

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Żelków 

(działki ewid. nr: 373, 328/18) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie energetycznego przyłącza zasilającego nieruchomość na działkach 

ewid. nr: 328/25, 328/26, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3638W obręb Krzymosze (działki ewid. nr: 

272/1, 595/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 272/8, 

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

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W w miejscowości 

Krzymosze (działki ewid. nr: 272/1, 595/1) w celu prowadzenia robót 



polegających na budowie energetycznego przyłącza zasilającego nieruchomość 

na działce ewid. nr 272/8, 

 PRBInż. „Budokan” ŁOSICE ul. Berka Joselewicza w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3618W w miejscowości Rzeszotków (działka 

ewid. nr 455) w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci 

kanalizacji sanitarnej z przyłączami, 

 Wójta Gminy Paprotnia w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej                                                        

nr 3618W obręb Rzeszotków (działka ewid. nr 455) poprzez umieszczenie sieci 

kanalizacji sanitarnej, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3606W obręb Cisie Zagrudzie (działka ewid. 

nr 657) w celu kablowy linii kablowej 15 kV oraz jednego słupa wirowego,                                                                          

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

Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3641W w miejscowości Izdebki Wąsy 

(działka ewid. nr 370) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 

kablowego nn 0,4 kV, zasilającego działkę ewid. nr 388/1, 

  w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W                                   

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

wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej (przejście poprzeczne pod drogą na 

wysokości działki ewid. nr 445/8), 

 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 3622W                                       

w miejscowości  Mordy (działka ewid. nr 1522) w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia do budynku na działce ewid. nr 1538/2, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W                                     

w miejscowości Grubale (działka ewid. nr 504) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej do nieruchomości na działce ewid. nr 7, 

 Wójta Gminy Wodynie w sprawie lokalizacji zjazdu publicznego z drogi 

powiatowej nr 2258W (działka ewid. nr 477) do nieruchomości stanowiącej 

działkę ewid. nr 484 obręb Borki, 



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

ELMAZ Siedlce ul. Ogińskich 25 w sprawie zadysponowania pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3633W (działka ewid. nr 366/27 – obręb Stok Lacki)                        

w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV, 

zasilającego działkę ewid. nr 366/19, 

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W (działka ewid. nr 833 - obręb 

Łupiny oraz drogi powiatowej nr 3655W (działka ewid. nr 283/1 – obręb 

Daćbogi), (działka ewid. nr 400/2 – obręb Pluty), (działka ewid. nr 458 – obręb 

Tworki), (działka ewid. nr 458 – obręb Gostchorz) poprzez umieszczenie 

podbudowy słupowej dla napowietrznej linii telekomunikacyjnej w technologii 

światłowodowej oraz kablowej w technologii światłowodowej, 

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

drogi powiatowej nr 3654W (działka ewid. nr 833 - obręb Łupiny) oraz drogi 

powiatowej nr 3655W (działka ewid. nr 283/1 – obręb Daćbogi), (działka ewid. 

nr 400/2 – obręb Pluty), (działka ewid. nr 458 – obręb Tworki), (działka ewid. 

nr 458 – obręb Gostchorz) w celu budowy podbudowy słupowej dla 

napowietrznej linii światłowodowej oraz kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 2050W (działka ewid. 

nr 1041/1) w celu prowadzenia robót polegających na wykonaniu remontu 

zjazdu do działki ewid. nr 933 w miejscowości Krzesk Królowa Niwa, 

 w sprawie budowy obwodnicy Siedlec w ciągi drogi nr 63.   

8. Zapoznanie z wyjaśnieniem do uchwały Nr CXLVIII/423/2022 Zarządu Powiatu                                     

w Siedlcach z dnia 25 marca 2022 r. w zakresie zmniejszenia środków rezerwy 

kryzysowej o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na wsparcie uchodźców z Ukrainy 

pochodzących z Rejonu Dubieńskiego. 

9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia szczegółowych 

warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu 

płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka                    

w pieczy zastępczej.   

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia procedury przyznawania pomocy rzeczowej dla 

rodzin uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Powiatu Siedleckiego. 



11. Rozpatrzenie prośby Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Ług o dofinansowanie 

organizacji Jubileuszu 100-lecia powstania jednostki. 

12. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr CXLIX/2022 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu w dniu 30 marca 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 Powiatu. 

 

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 Powiatu. 

 

Ad. pkt 5 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CL/432/2022 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie powiatu na 2022 r. (zał. nr 3). 

 

Ad. pkt 6 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Powiatowego Lekarza Weterynarii                            

w Siedlcach na wniosek Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 23.03.2022 r. o zniesienie 

obszarów objętych ograniczeniami w związku z występowaniem ASF w Powiecie Siedleckim 

(zał. nr 4). 

 

 



Ad. pkt 7 

             Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 5), jednogłośnie postanowił: 

 zaakceptował projekt odpowiedzi o wydanie opinii do odstępstwa od warunków 

technicznych polegających na zaprojektowaniu zjazdu z drogi powiatowej                       

nr 3639W droga (Stok Lacki – Olszanka) – Modrzew – droga (Zbuczyn – 

Kosny) na działkę prywatną o pochyleniu od 5% do 15% (pismo 

D.7011.13.21.2019), podtrzymując swoje stanowisko w przedmiotowej 

sprawie wyrażone w piśmie D.7011.13.21.2019 z dnia 4 lutego br., 

 uznał, że prawo własności do drzewa gatunek brzoza rosnącego na granicy 

działki nr 300/1 i działki nr 346 obręb Jagodne należy do właściciela działki                    

nr ew. 300/1, graniczącej z drogą powiatową nr 3602W. Zarząd wyraził zgodę 

na usunięcie (we własnym zakresie) z pasa drogowego drogi powiatowej                       

nr 3602W samosiewek drzew rosnących na wysokości działki nr ew. 300/1 

obręb Jagodne, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W                                     

w miejscowości Borki Paduchy (działka ewid. nr 119/1) w celu budowy 

przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 86/1, 

 zmienił decyzję Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.1.182.2020 z dnia 

9.12.2020 r., 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3603W 

(działka ewid. nr 281) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 278/1 

obręb Rososz, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                        

w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 177) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej do nieruchomości na działce ewid. nr 178/1, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3635W (działka ewid. nr 

702) do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 324, 323, 322 – obręb 

Żebrak, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W 

(działka ewid. nr 915 – obręb Krześlin) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV, zasilającego działkę ewid. nr 440, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W obręb Kaczory 

(działki ewid. nr: 373, 328/18) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 



0,4 kV zasilającego nieruchomość na działkach ewid. nr: 328/25, 328/26 na 

okres 13.04.2022 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 3606W                                          

w miejscowości Żelków (działki ewid. nr: 373, 328/18) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie energetycznego przyłącza zasilającego 

nieruchomość na działkach ewid. nr: 328/25, 328/26 w terminie 13.04.2022 r., 

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W obręb 

Krzymosze (działki ewid. nr: 272/1, 595/1) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 272/8 na 

okres 13.04.2022 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 3638W                                        

w miejscowości Krzymosze (działki ewid. nr: 272/1, 595/1) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie energetycznego przyłącza zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 272/8 w terminie 13.04.2022 r., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3618W                                            

w miejscowości Rzeszotków (działka ewid. nr 455) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w terminie 

14.04 – 20.06.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3618W obręb 

Rzeszotków (działka ewid. nr 455) poprzez umieszczenie sieci kanalizacji 

sanitarnej na okres 21.06.2022 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 3606W obręb Cisie 

Zagrudzie (działka ewid. nr 657) w celu kablowy linii kablowej 15 kV oraz 

jednego słupa wirowego, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3641W                       

w miejscowości Izdebki Wąsy (działka ewid. nr 370) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV, zasilającego działkę ewid.                         

nr 388/1 – budynek mieszkalny, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W                                   

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

wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej (przejście poprzeczne pod drogą na 

wysokości działki ewid. nr 445/8), 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W                                       

w miejscowości  Mordy (działka ewid. nr 1522) w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia do budynku na działce ewid. nr 1538/2, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W                                     

w miejscowości Grubale (działka ewid. nr 504) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej do nieruchomości na działce ewid. nr 7, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 2258W 

(działka ewid. nr 477) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 484 - 

obręb Borki, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W 

(działka ewid. nr 366/27 – obręb Stok Lacki) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV, zasilającego działkę ewid.                          

nr 366/19, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W (działka ewid. 

nr 833 - obręb Łupiny oraz drogi powiatowej nr 3655W (działka ewid. nr 283/1 

– obręb Daćbogi), (działka ewid. nr 400/2 – obręb Pluty), (działka ewid. nr 458 

– obręb Tworki), (działka ewid. nr 458 – obręb Gostchorz) poprzez 

umieszczenie podbudowy słupowej dla napowietrznej linii telekomunikacyjnej 

w technologii światłowodowej oraz kablowej w technologii światłowodowej na 

okres 5.05.2022 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 3654W (działka ewid. 

nr 833 - obręb Łupiny) oraz drogi powiatowej nr 3655W (działka ewid. nr 283/1 

– obręb Daćbogi), (działka ewid. nr 400/2 – obręb Pluty), (działka ewid. nr 458 

– obręb Tworki), (działka ewid. nr 458 – obręb Gostchorz) w celu budowy 

podbudowy słupowej dla napowietrznej linii światłowodowej oraz kanalizacji 

kablowej w technologii światłowodowej w terminie 20.04 – 5.05.2022 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2050W (działka ewid. 

nr 1041/1) w celu prowadzenia robót polegających na wykonaniu remontu 

zjazdu do działki ewid. nr 933 w miejscowości Krzesk Królowa Niwa                                 

w terminie 23.04.2022 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zaakceptował projekt odpowiedzi do firmy S.T.I Polska sp. z o.o. będącej opinią 

na temat planowanej budowy obwodnicy Siedlec w ciągu drogi krajowej nr 63.    

 

Ad. pkt 8 

         Zarząd Powiatu zapoznał się z wyjaśnieniem do uchwały                                                             

Nr CXLVIII/423/2022 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 25 marca 2022 r. w zakresie 

zmniejszenia środków rezerwy kryzysowej o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem                                  

na wsparcie uchodźców z Ukrainy pochodzących z Rejonu Dubieńskiego (zał. nr 6). 

Uchwałą powyższą Zarząd Powiatu w Siedlcach dokonał zmniejszenia środków rezerwy 

celowej – kryzysowej o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby 

rzeczowego wsparcia uchodźców z Ukrainy (Rejon Dubieński). Powiat Siedlecki od lat 

współpracuje z rejonem Dubieńskim z Ukrainy. W związku z konfliktem Rosyjsko-

Ukraińskim, Zarząd Powiatu w Siedlcach podjął decyzję o wspieraniu uchodźców z tego 

rejonu, którzy przebywają na terenie Powiatu miedzy innymi w gminach: Kotuń, Zbuczyn 

i innych oraz zgłosił potrzebę rzeczowego wsparcia ze strony Powiatu. Zakupiony sprzęt 

zostanie przekazany uchodźcom przebywającym na terenie gmin Powiatu Siedleckiego.   

    

Ad. pkt 9 

          Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, 

odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt 



dziecka w pieczy zastępczej (zał. nr 7) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą 

o przełożenie pod obrady Rady.   

 

Ad. pkt 10 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CL/433/2022 w sprawie przyjęcia 

procedury przyznawania pomocy rzeczowej dla rodzin uchodźców z Ukrainy przebywających 

na terenie Powiatu Siedleckiego (zał. nr 8). 

 

Ad. pkt 11 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce 

Ług (zał. nr 9), jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 2000 zł zakup statuetek, które 

wręczone zostaną w dniu 7 maja br., podczas uroczystości jubileuszu 100-lecja istnienia 

jednostki.  

 

Ad. pkt 12 

            Brak wolnych wniosków. 

                                                                                                                  STAROSTA 

Na tym protokół zakończono.                                                          /-/ Karol Tchórzewski 

Protokółował Jan Kołodyński 

                                                                       

 

 


