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Protokół Nr CLXII/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 29 czerwca 2022 r. 

 
Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności. 

 

Małgorzata Cepek  – Wicestarosta Siedlecki  otworzyła posiedzenie Zarządu, przywitała 

zebranych i przedstawiła proponowany porządek obrad: 

 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu nr CLXI/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                          

22 czerwca 2022 r.  

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

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 2026. 

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

Budżetowej na 2022 rok Powiatu Siedleckiego. 

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia 

zobowiązań leasingowych. 

6. Rozpatrzenie wniosków: 

 Pana Jacka Izdebskiego – radnego Powiatu o pogłębienie i udrożnienie rowów 

przy drodze powiatowej Kośmidry – Krzesk Majątek, 

 Zapoznanie się z informacją na temat koncepcji budowy autostrady A2  

w odniesieniu do wniosku Pana Jacka Izdebskiego – radnego Powiatu  

o pogłębienie i udrożnienie rowów na drodze powiatowej nr 3667W na odcinku 

Kośmidry – Krzesk Majątek, 

 Firmy Instalacyjno – Budowlanej INSTAL Sokołów Podlaski w sprawie zajęcia 

pasa drogowego drogi powiatowej 3675W obręb Kotuń  

(dz. nr ew. 1228, 1404/1), w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, o pow. 403,00 m2  

w terminie 29.06.2022 r. – 08.07.2022 r., 

 „TRAKT”, ul. Sokołowska 161A/A3-026, 08-110 Siedlce w sprawie 

uzgodnienia projektu budowlanego pn.: „Budowa zjazdu indywidualnego                           

z drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Wołyńce, gm. Siedlce do 

nieruchomości stanowiącej działkę nr 147/5”, 
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 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3605W 

(działka nr ewid 1341) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 263/4 

obręb Gołąbek, gmina Skórzec, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3605W 

(działka nr ewid 1341) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 263/5 

obręb Gołąbek, gmina Skórzec, 

 Liquid Systems Sp. z o.o., ul. Ludwika Krzywickiego 2/1, 02-078 Warszawa  

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej 3654W działka ewid. nr 

380/1 – obręb Kaczory oraz 457 obręb Gostchorz, gm. Wiśniew, poprzez 

umieszczenie kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz  

z przyłączami, o powierzchni 42,71 m2, na okres 13.07.2022 r. – 31.12.2047 r., 

 KROBE Sp. z o.o., ul. Zawadki 20, 21-560 Międzyrzec Podlaski w sprawie 

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej 3654W, działka ewid. nr 380/1 – 

obręb Kaczory oraz 457 obręb Gostchorz, gm. Wiśniew, w celu budowy 

kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami,  

o powierzchni 1608,32 m2, w terminie 07.07.2022 r. – 13.07.2022 r., 

 KROBE Sp. z o.o., ul. Zawadki 20, 21-560 Międzyrzec Podlaski w sprawie 

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej 3656W, działka ewid. nr 1593, 920/2 

– obręb Okniny oraz działka ewid. nr 475/1 - obręb Gostchorz, gm. Wiśniew, w 

celu budowy kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz z 

przyłączami, o powierzchni 1558,20 m2, w terminie 07.07.2022 r. – 14.07.                   

2022 r.,  

 Liquid Systems Sp. z o.o., ul. Ludwika Krzywickiego 2/1, 02-078 Warszawa  

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej 3656W działka ewid. nr 

1593, 920/2 – obręb Okniny oraz działka ewid. nr 475/1 - obręb Gostchorz, gm. 

Wiśniew, poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami, o powierzchni 30,58 m2, na okres 

14.07.2022 r. – 31.12.2047 r., 

 Wójta Gminy Kotuń, ul. Siedlecka 56C, 08-130 Kotuń w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W w miejscowości 

Kotuń  (działka ewid. nr 1249/1), gmina Kotuń w celu budowy sieci 

wodociągowej – przejście poprzeczne pod drogą wykonane w celu włączenia do 
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istniejącego wodociągu i zaopatrzenia w wodę nieruchomości położonych 

wzdłuż ul. Romany, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3603W 

(działka nr ewid. 615) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 101/21, 

101/22, 101/23, 101/24 obręb Żeliszew Podkościelny, gmina Kotuń, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3648W (działka ewid. 

nr 804), w celu prowadzenia robót polegających na budowie zjazdu 

indywidualnego do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 1514/6,  

w miejscowości Wodynie, gmina Wodynie, o powierzchni 46,2 m2 , w dniu  

14 - 15.07.2022 r., 

 PGE Dystrybucja SA ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu którego 

wystąpił: Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43, 08-119 Siedlce                         

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3929W                    

w miejscowości Paprotnia (działka nr ewid. 249/1), gmina Paprotnia, w celu 

budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

działkę ewid. nr 138 – przepompownia ścieków, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W  

w miejscowości Czerniejew (działka ewid. nr 797/2), gmina Skórzec, w celu 

budowy przyłącza wodociągowego, do budynku zlokalizowanego na działce 

ewid. nr 567/5, 

 PGE Dystrybucja SA ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu którego 

wystąpił: Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, 08-114 Skórzec 

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej 3610W w 

miejscowości Nowe Opole (działka ewid. nr 671), gmina Siedlce,  

w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego na 

działkach nr ewid. 392/1, 

 Wójta Gminy Suchożebry, ul. Aleksandry Ogińskiej 11, 08-125 Suchożebry,  

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W, obręb Brzozów 

(działka nr ewid. 287, 770), gmina Suchożebry poprzez umieszczenie sieci 

kanalizacji sanitarnej, o powierzchni 286,58 m2, na okres 19.09.2022 r. – 

31.12.2072 r., 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3677W (działka ewid. 

nr 158/1), w celu wykonania remontu zjazdu do nieruchomości stanowiącej 
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działkę ewid. nr 1765/1 w obrębie Mordy ul. Pusta, gmina Mordy,  

o powierzchni 6 m2 –  pobocze, w dniu 06.07.2022 r., 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W  

w miejscowości Żuków (działka ewid. nr 397), gmina Mokobody, w celu 

budowy przyłącza wodociągowego, do budynku zlokalizowanego na działce 

ewid. nr 398, 

 Liquid Systems Sp. z o.o., ul. Ludwika Krzywickiego 2/1, 02-078 Warszawa  

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej 3628W, działka ewid. nr 

741 – obręb Wojnów, gm. Mordy poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej  

w technologii światłowodowej wraz z przyłączami,  o powierzchni 19,52 m2, na 

okres 11.07.2022 r. – 31.12.2047 r., 

 KROBE Sp. z o.o., ul. Zawadki 20, 21-560 Międzyrzec Podlaski w sprawie 

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej 3628W działka ewid. nr 741 – obręb 

Wojnów, gm. Mordy w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami, o powierzchni 1049,95 m2, w terminie 

06.07.2022 r. – 11.07.2022 r., 

 Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43, 08-119 Siedlce w sprawie zajęcia 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3647W  

w miejscowości Dobrzanów, gmina Skórzec (działka ewid. nr 931/3), w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie energetycznego przyłącza 

kablowego nn, zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 906,  

o powierzchni  294,44 m2, w terminie 18-20.07.2022 r., 

 PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w sprawie zajęcia 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3647W, działka ewid. nr 931/3  – obręb 

Dobrzanów, gmina Skórzec poprzez umieszczenie przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego działkę ewid. nr 906, 

o powierzchni 9,8 m2, na okres 20.07.2022 r. – 31.12.2052 r., 

 Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43, 08-119 Siedlce w sprawie zajęcia 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W  

w miejscowości Stok Lacki, gmina Siedlce (działka ewid. nr 597/7, 535, 332/23, 

336/27), w celu prowadzenia robót polegających na budowie energetycznego 

przyłącza kablowego nn, zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 366/13 

i 366/14, o powierzchni 318,86 m2, w terminie 25 -27.07.   2022 r., 
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 PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w sprawie zajęcia 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W, działka ewid. 597/7, 535, 332/23, 

366/27 – obręb Stok Lacki, gmina Siedlce poprzez umieszczenie przyłącza 

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

366/13, 366/14, o powierzchni 13,73 m2, na okres 27.07.2022 r. –  

31.12.2052 r. 

 Przedsiębiorstwo Budowlane „IMBAU”,08-110  Pruszynek 49D w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości 

Pruszynek (działka ewid. nr 140), gmina Siedlce, w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej, do budynku zlokalizowanego na działce ewid. nr 216/1, 

 Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha 

Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 2044W w miejscowości Łysów (działka ewid. nr 1140), gmina 

Przesmyki, poprzez umieszczenie sieci gazu średniego ciśnienia,  

o powierzchni 199,26 m2, na okres 09.08.2022 r. – 31.12.2047 r., 

 „Kranz-gaz” ul. Chopina 34, 17-300 Siemiatycze w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej 2044W obręb Łysów (działka nr ewid. 1140) w 

celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej średniego 

ciśnienia, o powierzchni 1112,6 m2, w terminie 14.07.2022 r.  - 09.08.2022 r. 

7. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo – wartościowej Starostwa samochodów 

osobowych marki Nissan Almera i Renault Megane oraz fizyczną ich likwidację.  

8. Zaopiniowanie wniosku o przyznanie dodatku funkcyjnego dla Pani Anny Hołowni 

dyrektora SOSW w Stoku Lackim. 

9. Rozpatrzenie prośby Prezesa Zarządu Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia 

Młodzieży Diecezji Siedleckiej o ufundowanie nagrody pieniężnej na XXIX 

Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Hosanna Festiwal. 

10. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr CLXI/2022 z posiedzenia                      

Zarządu Powiatu w dniu 22 czerwca 2022 r. 
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Ad. pkt 3 

        Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 

2022 – 2026 (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 przyjął projekt uchwały Rady Powiatu uchylającej 

uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań leasingowych (zał. nr 3) i skierował do 

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

 

Ad. pkt 6 

Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 4), jednogłośnie postanowił:  

 na kolejnym posiedzeniu rozpatrzy wniosek radnego Powiatu, 

 zapoznał się z informacją na temat koncepcji budowy autostrady A2,  

w odniesieniu do wniosku radnego i postanowił, że na kolejnym posiedzeniu 

rozpatrzy wniosek, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej 3675W obręb Kotuń (dz. nr 

ew. 1228, 1404/1), w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci 

kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, o pow. 403,00 m2 w terminie 

29.06.2022 r. – 08.07.2022 r., 

 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa zjazdu indywidualnego  

z drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Wołyńce, gm. Siedlce do 

nieruchomości stanowiącej działkę nr 147/5”, 
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 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3605W 

(działka nr ewid. 1341), do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 263/4 obręb 

Gołąbek, gmina Skórzec, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3605W 

(działka nr ewid. 1341), do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 263/5 obręb 

Gołąbek, gmina Skórzec, 

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

380/1 – obręb Kaczory oraz 457 obręb Gostchorz, gm. Wiśniew, poprzez 

umieszczenie kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz  

z przyłączami, o powierzchni 42,71 m2, na okres 13.07.2022 r. – 31.12.2047 r., 

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

380/1 – obręb Kaczory oraz 457 obręb Gostchorz, gm. Wiśniew, w celu budowy 

kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami,  

o powierzchni 1608,32 m2, w terminie 07.07.2022 r. – 13.07.2022 r., 

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

1593, 920/2 – obręb Okniny oraz działka ewid. nr 475/1 - obręb Gostchorz, gm. 

Wiśniew, w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz 

z przyłączami, o powierzchni 1558,20 m2, w terminie 07.07.2022 r. – 14.07.2022 r.,  

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

1593, 920/2 – obręb Okniny oraz działka ewid. nr 475/1 - obręb Gostchorz, gm. 

Wiśniew, poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami, o powierzchni 30,58 m2, na okres  

14.07.2022 r. – 31.12.2047 r., 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W,  

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

sieci wodociągowej – przejście poprzeczne pod drogą wykonane w celu włączenia 

do istniejącego wodociągu i zaopatrzenia w wodę nieruchomości położonych 

wzdłuż ul. Romany, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3603W 

(działka ewid. nr 615) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 101/21, 

101/22, 101/23, 101/24 obręb Żeliszew Podkościelny, gmina Kotuń, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3648W (działka ewid. nr 

804), w celu prowadzenia robót polegających na budowie zjazdu indywidualnego 
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do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 1514/6, w miejscowości Wodynie, 

gmina Wodynie, o powierzchni 46,2 m2 , w dniu 14 - 15.07.2022 r., 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3929W,  

w miejscowości Paprotnia (działka nr ewid. 249/1), gmina Paprotnia, w celu budowy 

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

nr 138 – przepompownia ścieków, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W,  

w miejscowości Czerniejew (działka ewid. nr 797/2), gmina Skórzec, w celu 

budowy przyłącza wodociągowego, do budynku zlokalizowanego na działce ewid. 

nr 567/5, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej 3610W,  

w miejscowości Nowe Opole (działka ewid. nr 671), gmina Siedlce, w celu budowy 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego na działkach nr ewid. 

392/1, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W, obręb Brzozów 

(działka nr ewid. 287, 770), gmina Suchożebry poprzez umieszczenie sieci 

kanalizacji sanitarnej, o powierzchni 286,58 m2, na okres 19.09.2022 r. – 31.12.2072 

r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3677W (działka ewid. nr 

158/1), w celu wykonania remontu zjazdu do nieruchomości stanowiącej działkę 

ewid. nr 1765/1 w obrębie Mordy, ul. Pusta, gmina Mordy, o powierzchni 6 m2 –  

pobocze, w dniu 06.07.2022 r., 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W,  

w miejscowości Żuków (działka ewid. nr 397), gmina Mokobody, w celu budowy 

przyłącza wodociągowego, do budynku zlokalizowanego na działce ewid. nr 398, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej 3628W, działka ewid. nr 741 

– obręb Wojnów gm. Mordy poprzez umieszczenie kanalizacji kablowej  

w technologii światłowodowej wraz z przyłączami,  o powierzchni 19,52 m2, na 

okres 11.07.2022 r. – 31.12.2047 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej 3628W, działka ewid. nr 741 

– obręb Wojnów, gm. Mordy w celu budowy kanalizacji kablowej  

w technologii światłowodowej wraz z przyłączami, o powierzchni 1049,95 m2,  

w terminie 06.07.2022 r. – 11.07.2022 r., 
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 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3647W, w miejscowości 

Dobrzanów, gmina Skórzec (działka ewid. nr 931/3), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie energetycznego przyłącza kablowego nn, zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 906, o powierzchni  294,44 m2, w terminie  

18-20.07.2022 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3647W, działka ewid. 

931/3  – obręb Dobrzanów, gmina Skórzec poprzez umieszczenie przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego działkę ewid. nr 906,  

o powierzchni 9,8 m2, na okres 20.07.2022 r. – 31.12.2052 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W, w miejscowości 

Stok Lacki, gmina Siedlce (działka ewid. nr 597/7, 535, 332/23, 336/27), w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie energetycznego przyłącza kablowego 

nn, zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 366/13 i 366/14, o powierzchni  

318,86 m2, w terminie 25-27.07.2022 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W, działka ewid. 

597/7, 535, 332/23, 366/27 – obręb Stok Lacki, gmina Siedlce poprzez umieszczenie 

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

nr 366/13, 366/14, o powierzchni 13,73 m2, na okres 27.07.2022 r. – 31.12.2052 r. 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W 

w miejscowości Pruszynek (działka ewid. nr 140), gmina Siedlce, w celu budowy 

przyłącza kanalizacji sanitarnej, do budynku zlokalizowanego na działce ewid. nr 

216/1, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2044W w miejscowości 

Łysów (działka ewid. nr 1140), Gmina Przesmyki, poprzez umieszczenie sieci gazu 

średniego ciśnienia, o powierzchni 199,26 m2, na okres 09.08.2022 r. – 31.12.2047 

r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej 2044W, obręb Łysów 

(działka nr ewid. 1140) w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci 

gazowej średniego ciśnienia, o powierzchni 1112,6 m2, w terminie 14.07.2022 r  - 

09.08.2022 r. 

 

Ad. pkt 7 

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na (zał. nr 5): 
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 przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach samochodu osobowego Nissa Almera o nr VIN: 

SJNFAAN16U0204289, z wartością początkową 500 zł brutto określoną przez 

rzeczoznawcę oraz samochodu osobowego Renault Megane o nr VIN: 

VF1BA0E0514453985, z wartością początkową 450 zł brutto określoną przez 

rzeczoznawcę, 

 dokonanie fizycznej likwidacji w/w samochodów (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 8 

Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował propozycję przyznania dodatku 

funkcyjnego w wysokości 40% stawki wynagrodzenia zasadniczego Pani Annie Hołowni – 

Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Stoku Lackim, na okres 

powierzenia stanowiska dyrektora, tj. od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2027 r. 

( zał. nr 6). 

Ad. pkt 9 

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia 

Młodzieży Diecezji Siedleckiej (zał. nr 7), jednogłośnie postanowił ufundować nagrodę 

pieniężną w wysokości 2.000 zł na XXIX Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej 

Hosanna Festival, który odbędzie się w dniach 16 -18 września 2022 r. w Siedlcach. 

Ad. pkt 10 

             Brak wolnych wniosków. 

                                                                                                      WICESTAROSTA 

                                                                                                   /-/ Małgorzata Cepek 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokółowała Monika Mróz 
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