
Protokół Nr CLXXXVIII/2023 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 22 lutego 2023 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 CLXXXVII/2023 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

w dniu 8 lutego 2023 r. 

3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Siedleckiego na lata 2023 – 2026. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2023 rok. 

5. Rozpatrzenie wniosku w sprawie odroczenia płatności kary pieniężnej z tytułu 

naruszenia obowiązku zawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu w wysokości 3196 zł. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele 

budowlane. 

7. Rozpatrzenie wniosków: 

• 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 3664W obręb Łęczycki (działka ewid. nr 

336/4), w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV 

do zasilania nieruchomości - działka ewid. nr 409/2, 

• w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 3656W (działka ewid. nr 

385) do działki ewid. nr 80/1 obręb Januszówka, 

• w sprawie zadysponowania pasa drogo drogi powiatowej nr 3632W                                   

w miejscowości Pruszynek (działki ewid. nr: 177/4, 177/5), w celu budowy 

przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 177/8, 

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

Zakład Wykonawstwa Robót Elektrycznych Siedlce ul. Widok 24, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W obręb Stok Lacki 



(działki ewid. nr: 366/27, 535, 597/7), w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki ewid. nr 322/1, 

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

Zakład Wykonawstwa Robót Elektrycznych Siedlce ul. Widok 24, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W obręb Golice 

(działka ewid. nr 787/1), w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 

kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki ewid. nr 786/2, 

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

Zakład Wykonawstwa Robót Elektrycznych Siedlce ul. Widok 24, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W obręb 

Joachimów (działka ewid. nr 78), w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki ewid. nr 80/12, 

• 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 3648W w miejscowości Wodynie (działka 

ewid. nr 804), w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn  

0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na działkach ewid. nr 541, 

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

Zakład Wykonawstwa Robót Elektrycznych Siedlce ul. Widok 24, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W obręb Stok Lacki 

(działka ewid. nr 598/9), w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 

kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki ewid. nr 598/7, 

• 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 3671W obręb Wielgorz (działka ewid. nr 715), w celu 

budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania 

działek ewid. nr: 577/6, 576/7, 

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

ELINVEST  Siedlce ul. Mieszka I 16/11, w sprawie zadysponowania pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3637W obręb Grodzisk (działka ewid. nr 563), 

w celu budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV do zasilania 

nieruchomości nr ewid.: 346/3, 539, 540 – obręb Grodzisk oraz nr ewid. 37 – 

obręb Łęcznowola, 



• Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43, w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3618W w miejscowości Hołubla (działka 

ewid. nr 2697/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania nieruchomości - 

działki ewid. nr: 1491/1, 1492/2, 1493/2, 1494/2, 

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

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

nr 2697/1), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn                          

0,4 kV zasilającego  działki ewid. nr: 1491/1, 1492/2, 1493/2, 1494/2, 

• Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W w miejscowości Dąbrówka Stany 

(działka ewid. nr 583), w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 

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

149/16, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3646W w miejscowości Dąbrówka Stany 

(działka ewid. nr 583), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego  działkę ewid. nr 149/16, 

• w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W                                     

w miejscowości Wilczonek (działka ewid. nr 177/3), w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 398/9, 

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

ELINVEST  Siedlce ul. Mieszka I 16/11, w sprawie zadysponowania pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3632W obręb Pruszyn (działki ewid. nr: 177, 

343/9), w celu budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV do zasilania 

nieruchomości nr ewid.: 283, 285 – obręb Pruszyn, 

• Miasta i Gminy Mordy, w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 

3615W (działka ewid. nr 277) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 

135 obręb Czołomyje, 

• Wójta Gminy Siedlce, w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3617W w miejscowości Żabokliki (działka ewid. nr 412), 

poprzez umieszczenie sieci wodociągowej, 



• Budoinstal Węgów ul. E. Orzeszkowej 37, w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3617W (działka ewid. nr 412) w miejscowości Żabokliki, 

w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci wodociągowej, 

• 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 3646W w miejscowości Kłódzie (działka 

ewid. nr 988/2), w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn  

0,4 kV  do zasilania budynku mieszkalnego na działkach ewid. nr: 750/2, 752/2, 

758/2, 760/2, 

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

w imieniu którego wystąpiła firma TALPA ul. Monte Cassino Płock, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3601W (działki ewid. 

zlokalizowane na terenie miejscowości w Gminie Korczew, wg wniosku),                       

w celu budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, 

• 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 3635W w miejscowości Domanice Kol. 

(działka ewid. nr 300), poprzez umieszczenie przyłącza elektroenergetycznego 

kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki ewid. nr 174/5, 

• Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Domanice Kol. 

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

energetycznej linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania działki ewid. nr 174/6, 

• 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 3605W w miejscowości Gołąbek (działka 

ewid. nr 1341), w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn  

0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 396/2, 

• w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn.: „Budowa zjazdu 

indywidualnego z drogi powiatowej nr 3666W na działkę ewid. nr 445/7                          

w miejscowości Stok Lacki”, 

• STIMO NET sp. z o.o. ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego Krosno, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W (działka ewid. nr 



310 obręb Dąbrówka Stany), w celu podwieszenia kabla światłowodowego                       

na istniejącej podbudowie słupowej. 

8. Ustalenie prawa własności do drzewa rosnącego na granicy działek w miejscowości 

Gołąbek. 

9. Rozpatrzenie prośby o wsparcie humanitarne – pismo dyrektora Wydziału 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Warszawie. 

10. Podjęcie decyzji w sprawie zużytych składników majątku ruchomego Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach.  

11. Przyjęcie rozliczenia wydatkowania środków przez Gminę Wodynie w styczniu br.,                   

w związku z pobytem uchodźców z Ukrainy – Porozumienie Nr ZK/2/2022 z dnia                        

9 maja 2022 r.  

12. Zaopiniowanie Programu ochrony środowiska dla gminy Przesmyki na lata 2023 – 

2028. 

13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie nadania 

statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach. 

14. Wyrażenie zgody na likwidację składników majątku ruchomego w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach. 

15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy najmu na czas oznaczony. 

16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia zasad udzielania                                

i rozliczania dotacji z budżetu powiatu siedleckiego na finansowania lub 

dofinansowanie działań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

17. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Miastu i Gminie 

Mordy zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych. 

18. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr CLXXXVII/2023 z posiedzenia 

Zarządu Powiatu w dniu 8 lutego 2023 r.  

 



Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXXXVIII/528/2023 zmieniającą 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2023 – 

2026 (zał. nr 1). 

 

Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXXXVIII/529/2023 w sprawie 

dokonania zmian w budżecie powiatu na 2023 rok (zał. nr 2). 

 

Ad. pkt 5 

           Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek w sprawie odroczenia płatności kary pieniężnej                      

z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu w wysokości 3196 zł 

(zał. nr 3), jednogłośnie postanowił rozłożyć płatność na 12 rat: 

• I rata – 336 zł, 

• 11 rat – po 260 zł  

 

Ad. pkt 6 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXXXVIII/530/2023 w sprawie 

wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane (zał. nr 4). 

 

Ad. pkt 7 

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

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3664W obręb 

Łęczycki (działka ewid. nr 336/4), w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania nieruchomości - 

działka ewid. nr 409/2, 

• zezwolił na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3656W (działka ewid. nr 

385) do działki ewid. nr 80/1 obręb Januszówka, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogo drogi powiatowej nr 3632W                                   

w miejscowości Pruszynek (działki ewid. nr: 177/4, 177/5), w celu budowy 

przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 177/8, 



• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W obręb 

Stok Lacki (działki ewid. nr: 366/27, 535, 597/7), w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki ewid. nr 322/1, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W obręb 

Golice (działka ewid. nr 787/1), w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki ewid. nr 786/2, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W obręb 

Joachimów (działka ewid. nr 78), w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki ewid. nr 80/12, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3648W                            

w miejscowości Wodynie (działka ewid. nr 804), w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn  0,4 kV do zasilania budynku 

mieszkalnego na działkach ewid. nr 541, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W obręb 

Stok Lacki (działka ewid. nr 598/9), w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki ewid. nr 598/7, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3671W obręb 

Wielgorz (działka ewid. nr 715), w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania działek ewid. nr: 

577/6, 576/7, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3637W obręb 

Grodzisk (działka ewid. nr 563), w celu budowy sieci elektroenergetycznej 

kablowej nn 0,4 kV do zasilania nieruchomości nr ewid.: 346/3, 539, 540 – 

obręb Grodzisk oraz nr ewid. 37 – obręb Łęcznowola, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3618W                             

w miejscowości Hołubla (działka ewid. nr 2697/1) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn                        

0,4 kV do zasilania nieruchomości - działki ewid. nr: 1491/1, 1492/2, 1493/2, 

1494/2, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3618W                                           

w miejscowości Hołubla (działka ewid. nr 2697/1), poprzez umieszczenie 

energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego  działki ewid. nr: 

1491/1, 1492/2, 1493/2, 1494/2, 



• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W                      

w miejscowości Dąbrówka Stany (działka ewid. nr 583), w celu budowy 

przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn  0,4 kV do zasilania budynku 

mieszkalnego na działkach ewid. nr 149/16, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W                                           

w miejscowości Dąbrówka Stany (działka ewid. nr 583), poprzez umieszczenie 

energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego  działkę ewid. nr 

149/16, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W                                     

w miejscowości Wilczonek (działka ewid. nr 177/3), w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 398/9, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W obręb 

Pruszyn (działki ewid. nr: 177, 343/9), w celu budowy sieci 

elektroenergetycznej nn 0,4 kV do zasilania nieruchomości nr ewid.: 283, 285 – 

obręb Pruszyn, 

• zezwolił na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3615W (działka ewid. nr 

277) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 135 obręb Czołomyje, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                       

w miejscowości Żabokliki (działka ewid. nr 412), poprzez umieszczenie sieci 

wodociągowej, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W (działka ewid. 

nr 412) w miejscowości Żabokliki, w celu prowadzenia robót polegających                       

na budowie sieci wodociągowej, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W                        

w miejscowości Kłódzie (działka ewid. nr 988/2), w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn  0,4 kV do zasilania budynku 

mieszkalnego na działkach ewid. nr: 750/2, 752/2, 758/2, 760/2, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3601W 

(działki ewid. zlokalizowane na terenie miejscowości w Gminie Korczew,                      

wg wniosku), w celu budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                      

w miejscowości Domanice Kol. (działka ewid. nr 300), poprzez umieszczenie 



przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki 

ewid. nr 174/5, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                                           

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

polegających na budowie energetycznej linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania 

działki ewid. nr 174/6, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W                         

w miejscowości Gołąbek (działka ewid. nr 1341), w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn  0,4 kV do zasilania budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 396/2, 

• uzgodnił pozytywnie projekt budowlany pn.: „Budowa zjazdu indywidualnego                 

z drogi powiatowej nr 3666W na działkę ewid. nr 445/7 w miejscowości                              

Stok Lacki”,  

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W 

(działka ewid. nr 310 obręb Dąbrówka Stany), w celu podwieszenia kabla 

światłowodowego na istniejącej podbudowie słupowej. 

 

Ad. pkt 8 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie uznał, że prawo własności do drzewa rosnącego                             

na granicy działki ew. nr 396/2 obręb Gołąbek i działki ew. nr 1341 obręb Gołąbek, będącej 

drogą powiatową nr 3605W należy do właścicieli działki ew. nr 396/2 obręb Gołąbek 

graniczącej z drogą powiatową nr 3605W (zał. nr 6). 

 

Ad. pkt 9 

            Zarząd Powiatu  zapoznał się z pismem dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa                     

i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o wsparcie 

humanitarne mieszkańców Ukrainy (zał. nr 7). Zarząd zobowiązał Wydział Zarządzania 

Kryzysowego do przedstawienia informacji odnośnie możliwości wsparcia wraz z kosztami 

oraz propozycji asortymentowo - cenowej w zakresie produktów o których mowa w piśmie. 

Propozycję rozwiązania należy przedłożyć na najbliższe posiedzenie. 

 

 

 



Ad. pkt 10 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił (zał. nr 8): 

• o zdjęciu z ewidencji majątkowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach zużytych 

i nie nadających się do dalszej eksploatacji składników majątku, po dokonaniu 

ich faktycznej likwidacji poprzez zniszczenie i utylizację. 

 

Ad. pkt 11 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął rozliczenie wydatkowania środków przez Gminę 

Wodynie w wysokości 6400,09 zł w styczniu br., w związku z pobytem uchodźców z Ukrainy 

– Porozumienie Nr ZK/2/2022 z dnia 9 maja 2022 r. (zał. nr 9). 

 

Ad. pkt 12 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował Programu ochrony środowiska 

dla gminy Przesmyki na lata 2023 – 2028 (zał. nr 10). 

 

Ad. pkt 13 

            Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu rozpatrzy projekt uchwały Rady Powiatu 

zmieniający uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie                    

w Siedlcach. 

 

Ad. pkt 14 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na dokonanie likwidacji składników 

majątku ruchomego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach – zgodnie                                 

z przedłożonym wykazem (zał. nr 11). 

 

Ad. pkt 15 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony (zał. nr 12) i skierował 

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

 

Ad. pkt 16 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu siedleckiego na finansowanie 

lub dofinansowanie działań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zał. nr 12)                          



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

Rady Powiatu. 

 

Ad. pkt 17 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

powierzenia Miastu i Gminie Mordy zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych (zał. nr 13) 

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

Rady Powiatu. 

 

Ad. pkt 18 

            Brak wolnych wniosków. 

                                                                                              WICESTAROSTA 

Na tym protokół zakończono.                                           /-/  Małgorzata Cepek 

 

Protokółował Jan Kołodyński 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


