
Protokół Nr 13/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 13 marca 2019 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 12/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                              

6 marca 2019 r. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2019 r. 

4. Podjęcie decyzji w sprawie ograniczenia wydatków budżetowych w Powiatowej 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim i w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim. 

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

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2019 – 2022. 

6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w uchwale 

Budżetowej na 2019 rok Powiatu Siedleckiego. 

7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia planu zadaniowego                                          

i finansowego na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.  

8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

własności nieruchomości zabudowanej. 

9. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego regulacji stanu prawnego drogi powiatowej                           

nr 3661W Mokobody – Męczyn – Zaliwie Piegawki 

10. Rozpatrzenie oferty Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach 

dotyczącej realizacji usługi z zakresu wycinania samosiewek drzew i krzewów oraz 

pielęgnacji koron drzew w pasach drogowych dróg powiatowych. 

11. Rozpatrzenie wniosków: 

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

ELMAZ Usługi Elektryczne ul. Ogińskich 25 Siedlce, w sprawie zlokalizowania 



w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3641W obręb Tchórzew (działka ewid. 

nr 641/3) urządzenia infrastruktury technicznej w postaci przyłącza kablowego 

nn 0,4 kV zasilającego budynek gospodarczy na działce ewid. nr 388, 

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

Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce, w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3665W w miejscowości Mordy (działka 

ewid. nr 2452 – obręb Mordy) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego dom letniskowy na działce ewid. nr 2454/4, 

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

Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce, w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W w miejscowości Krzymosze 

(działka ewid. nr 595/1 – obręb Krzymosze) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego przepompownię 

ścieków na działce ewid. nr 336, 

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

Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce, w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W w miejscowości Leśniczówka 

(działka ewid. nr 595/1 – obręb Krzymosze) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego przepompownię 

ścieków na działce ewid. nr 515/7, 

 Common Investment S.A. Poznań ul. Czartoryja 1/27 w imieniu którego 

wystąpił Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe „Ar-Kon” Siedlce                                

ul. Kochanowskiego 9/9 w sprawie wygaszenia decyzji nr D.6853.66.2017                       

z dnia 27.08.2018 r. w sprawie lokalizacji i budowy zjazdu publicznego z drogi 

powiatowej nr 3686W, 

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

Stok Lacki (działka ewid. nr 535) poprzez umieszczenie przyłącza kanalizacji 

sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 332/25, 

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

Stok Lacki (działka ewid. nr 535) w celu prowadzenia robót polegających                         

na budowie  przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego 

na działce ewid. nr 332/25, 



 PWiK sp. z o.o. Siedlce ul. Leśna 8 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3633W (działka ewid. nr 535) w miejscowości Stok Lacki w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie studni kanalizacji sanitarnej dla 

potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 332/25, 

 PWiK sp. z o.o. Siedlce ul. Leśna 8 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3633W (działka ewid. nr 535) w miejscowości Stok Lacki 

poprzez umieszczenie studni kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 332/25 na okres 14.03.2019 – 31.12.2044 r., 

 w sprawie lokalizacji inwestycji prowadzonej przez Gminę Siedlce pn „Budowa 

drogi gminnej wraz z budową skrzyżowania z drogą powiatową nr 3686W                     

w miejscowości Grabianów i Białki gmina Siedlce”, 

 radnego Powiatu Pana Bartłomieja Kurkusa oraz Wójta Gminy Kotuń w sprawie 

przebudowy dróg powiatowych nr: 3602W, 3659W, 

 radnego Powiatu Pana Wojciecha Biardy o ustawienie bariery ochronnej                             

w miejscowości Smolanka w ciągu drogi powiatowej nr 3657W (pierwszy 

zakręt od miejscowości Dziewule), 

 radnego Powiatu Pana Wojciecha Biardy o ustawienie 320 m barier ochronnych 

przy drodze powiatowej nr 3666W od skrzyżowania z drogą powiatową                          

nr 3638W w kierunku wsi Cielemęc, 

 radnego Gminy Kotuń Pana Mariusza Kiełbasy w sprawie remontu drogi 

powiatowej nr 3602W, na odcinku od Żeliszewa Dużego do Łączki 

(wyrównanie istniejącej nawierzchni żwirem i utwardzenie tłuczniem lub 

destruktem). 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie nieruchomości                                

w celu lokalizacji przystanku autobusowego. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie nieruchomości                         

w celu lokalizacji przystanku autobusowego. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku o wydanie 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

15. Zapoznanie z informacją dotyczącą dokształcania pracowników Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach. 

16. Zajęcie stanowiska w sprawie pisma Prezydenta Miasta Siedlce dot. zmiany treści 

porozumienia w sprawie prowadzenia przez Miasto Siedlce zadania Powiatu 



Siedleckiego w zakresie orzekania o niepełnosprawności wraz z kalkulacją kosztu 

jednostkowego orzeczenia w roku 2019. 

17. Przyjęcie: 

 sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Siedleckiego                               

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w roku 2018, 

 informacji na temat podziału środków na zadania z zakresu wspierania                                                

i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa na 2019 rok, 

 sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                               

w Siedlcach w 2018 r. obejmującego realizację zadań z zakresu Powiatowego 

Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017-2019, Powiatowego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020, Programu korekcyjno-edukacyjnego 

dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie powiatu siedleckiego na lata 

2017-2020 oraz Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej i Zestawienie 

potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej, 

 informacji o zrealizowanych inwestycjach i remontach w Powiecie Siedleckim                              

w 2018 roku, 

 sprawozdania z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                                

w Stoku Lackim w 2018 roku.  

18. Przyjęcie projektu kwartalnego harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych                        

w porze nocnej, w niedzielę i święta i inne dni wolne od pracy pełnionych rotacyjnie w 

systemie dobowym pod telefonem przez wszystkie apteki ogólnodostępne na terenie 

powiatu siedleckiego. 

19. Rozpatrzenie wniosku Prezesa Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła                                       

i Producentów Mleka o nagrodzenie dziesięciu najlepszych hodowców bydła z terenu 

powiatu.  

20. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia Konkursu na hasło promujące Powiat 

Siedlecki pn. „Wypromuj swój Powiat”. 

21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie 

nieruchomości na cele budowlane. 

22. Wolne wnioski. 

 



 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

Zarząd  Powiatu  jednogłośnie  przyjął  protokół  nr  12/2019  z  posiedzenia  Zarządu  

Powiatu w Siedlcach w dniu 6 marca 2019 r.   

 

Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 13/38/2019 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie powiatu na 2019 r. (zał. nr 1). 

 

Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił zmniejszyć na 2019 r. budżet jednostek 

organizacyjnych Powiatu (zał. nr 2): 

 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim o 20 % w zadaniach: 

SOSW w Stoku Lackim i Szkoła Zawodowa Specjalna przy SOSW, 

 Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim o 10 % w zadaniu: 

PPPP w Stoku Lackim. 

 

Ad. pkt 5 

        Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej 

uchwałę w Sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata                       

2019 – 2022 (zał. nr 3) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie 

na posiedzenie merytorycznej Komisji (zał. nr 3). 

 

Ad. pkt 6 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Powiatu Siedleckiego (zał. nr 4)                                

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

merytorycznej Komisji. 

 

 

 



Ad. pkt 7 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

określenia planu zadaniowego i finansowego na realizację przez Powiat Siedlecki zadań                          

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku (zał. nr 5)                             

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

merytorycznej Komisji. 

 

Ad. pkt 8 

      Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie własności nieruchomości zabudowanej (zał. nr 6) i skierował do 

Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej 

Komisji. 

 

Ad. pkt 9 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o zleceniu wykonania dokumentacji 

geodezyjnej w celu wydzielenia części działki zajętej pod drogę powiatową i wystąpienie                        

z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o stwierdzenie nabycia z mocy prawa działki 

zajętej pod drogę (zał. nr 7). 

 

Ad. pkt 10 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił zlecić do realizacji Spółdzielni Socjalnej 

Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach zadanie Powiatu z zakresu wycinania samosiewek 

drzew i krzewów oraz pielęgnacji koron drzew w pasach drogowych dróg powiatowych wg 

załącznika (zał. nr 8). Zarząd zaakceptował koszt wykonania w/w usługi w kwocie 1,30 zł                         

+ 8 % VAT za 1 mb drogi dla dróg na terenie gminy Wodynie oraz 1,50 zł + 8 % VAT za 1 mb 

drogi dla dróg na terenie pozostałych gmin z terenu powiatu siedleckiego. 

 

Ad. pkt 11 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 9), postanowił:  

 jednogłośnie odmówił zezwolenia na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi 

powiatowej nr 3641W (działka ewid. nr 641/3) obręb Tchórzew urządzenia 

infrastruktury technicznej w postaci przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego budynek gospodarczy na działce ewid. nr 388, 



 jednogłośnie zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 

3665W w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 2452 – obręb Mordy) w celu 

budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

dom letniskowy na działce ewid. nr 2454/4, na warunkach określonych                            

we wniosku, 

 jednogłośnie zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej               

nr 3638W w miejscowości Krzymosze (działka ewid. nr 595/1 – obręb 

Krzymosze) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn                

0,4 kV zasilającego przepompownię ścieków na działce ewid. nr 336, na 

warunkach określonych we wniosku, 

 jednogłośnie zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej                    

nr 3638W w miejscowości Leśniczówka (działka ewid. nr 595/1 – obręb 

Krzymosze) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn               

0,4 kV zasilającego przepompownię ścieków na działce ewid. nr 515/7, na 

warunkach określonych we wniosku, 

 przy jednym głosie wstrzymującym – Pani Wicestarosta, stwierdził wygaśnięcie 

decyzji nr D.6853.66.2017 z dnia 27.08.2018 r. w sprawie lokalizacji i budowy 

zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3686W, wydanej na rzecz Common 

Investment S.A. Poznań ul. Czartoryja 1/27 w imieniu którego wystąpił  

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe „Ar-Kon” Siedlce ul. Kochanowskiego 

9/9, 

 jednogłośnie zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W 

w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 535) poprzez umieszczenie 

przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce 

ewid. nr 332/25, na okres 14.03.2019 r. – 31.12.2044 r., ustalił opłatę za 

pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok 

zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 jednogłośnie zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W 

w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 535) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie  przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 332/25 w dniu 14 marca br., ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 



 jednogłośnie zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W 

(działka ewid. nr 535) w miejscowości Stok Lacki w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie studni kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 332/25, w dniu 14 marca br., ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 jednogłośnie zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W 

(działka ewid. nr 535) w miejscowości Stok Lacki poprzez umieszczenie studni 

kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid.                       

nr 332/25 na okres 14.03.2019 – 31.12.2044 r., ustalił opłatę za pierwszy rok 

zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa 

drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 na kolejnym posiedzeniu wyda opinię w sprawie lokalizacji inwestycji 

prowadzonej przez Gminę Siedlce pn „Budowa drogi gminnej wraz z budową 

skrzyżowania z drogą powiatową nr 3686W w miejscowości Grabianów i Białki 

gmina Siedlce”, 

 rozpatrzył wniosek radnego Powiatu Pana Bartłomieja Kurkusa oraz Wójta 

Gminy Kotuń w sprawie przebudowy dróg powiatowych nr: 3602W, 3659W. 

Zarząd w chwili obecnej, z uwagi na brak środków finansowych w budżecie 

powiatu nie widzi możliwości wykonania przebudowy w/w dróg. Zarząd 

jednogłośnie postanowił, aby ostateczną decyzję w sprawie wniosku podjąć  

przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2020 r., 

 na kolejnym posiedzeniu podejmie decyzję w sprawie wniosku radnego Powiatu 

Pana Wojciecha Biardy o ustawienie bariery ochronnej w miejscowości 

Smolanka w ciągu drogi powiatowej nr 3657W (pierwszy zakręt od 

miejscowości Dziewule), po dokonaniu wizji w terenie, 

 na kolejnym posiedzeniu podejmie decyzję w sprawie wniosku radnego Powiatu 

Pana Wojciecha Biardy o ustawienie 320 m barier ochronnych przy drodze 

powiatowej nr 3666W od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3638W                               

w kierunku wsi Cielemęc, po dokonaniu wizji w terenie, 

 rozpatrzył wniosek radnego Gminy Kotuń Pana Mariusza Kiełbasy w sprawie 

remontu drogi powiatowej nr 3602W, na odcinku od Żeliszewa Dużego do 

Łączki (wyrównanie istniejącej nawierzchni żwirem i utwardzenie tłuczniem 

lub destruktem). Zarząd podejmie ostateczną decyzję w sprawie wniosku                          



w terminie późniejszym, gdy warunki pogodowe pozwolą na dokonanie 

remontu w/w odcinka drogi.  

 

Ad. pkt 12 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 13/39/2019 w sprawie wyrażenia 

zgody na zadysponowanie nieruchomości w celu lokalizacji przystanku autobusowego                          

(zał. nr 10). 

 

Ad. pkt 13 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 13/40/2019 w sprawie wyrażenia 

zgody na zadysponowanie nieruchomości w celu lokalizacji przystanku autobusowego                          

(zał. nr 11). 

 

Ad. pkt 14 

            Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu podejmie decyzję w sprawie projektu 

uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej. 

 

Ad. pkt 15 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawioną przez Starostę Siedleckiego 

informację dotyczącą dokształcania pracowników Starostwa Powiatowego w Siedlcach. 

 

Ad. pkt 16 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił (zał. nr 12): 

 wystąpić z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o zwiększenie dotacji celowej na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez 

powiat na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania                                                          

o Niepełnosprawności, 

 do momentu otrzymania odpowiedzi od Wojewody Mazowieckiego nie podpisywać 

aneksu do Porozumienia z dnia 3 stycznia 2000 roku w sprawie powierzenia Miastu 

Siedlce zadania Powiatu Siedleckiego w zakresie orzekania o niepełnosprawności. 

 

Ad. pkt 17 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął: 



 sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Siedleckiego                                           

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w roku 2018 (zał. nr 13), 

 informację na temat podziału środków na zadania z zakresu wspierania                                                

i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa na 2019 rok                    

(zał. nr 14), 

 sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach                     

w 2018 r. obejmujące realizację zadań z zakresu Powiatowego Programu Rozwoju 

Pieczy Zastępczej na lata 2017-2019, Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020, 

Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na 

terenie powiatu siedleckiego na lata 2017-2020 oraz Wykaz potrzeb w zakresie 

pomocy społecznej i Zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej                   

(zał. nr 15), 

 informację o zrealizowanych inwestycjach i remontach w Powiecie Siedleckim                              

w 2018 roku (zał. nr 16), 

 sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                                

w Stoku Lackim w 2018 roku (zał. nr 17)  

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

merytorycznych komisji. 

 

Ad. pkt 18 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt kwartalnego harmonogramu dyżurów 

aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę i święta i inne dni wolne od pracy 

pełnionych rotacyjnie w systemie dobowym pod telefonem przez wszystkie apteki 

ogólnodostępne na terenie powiatu siedleckiego (zał. nr 18). 

 

Ad. pkt 19 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa Mazowieckiego Związku Hodowców 

Bydła i Producentów Mleka (zał. nr 19), jednogłośnie postanowił ufundować za kwotę                             

do 300 zł brutto /dział 750/ nagrody rzeczowe dla dziesięciu najlepszych hodowców z terenu 

powiatu siedleckiego (nie kupować pucharów).  

 



Ad. pkt 20 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 13/41/2019 w sprawie 

przeprowadzenia Konkursu na hasło promujące Powiat Siedlecki pn. „Wypromuj swój Powiat” 

(zał. nr 20). 

 

Ad. pkt 21 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 13/42/2019 zmieniającą uchwałę                    

w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomości na cele budowlane (zał. nr 21). 

 

Ad. pkt 22 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie zobowiązał kierownika Wydziału Dróg do 

przedstawienia na najbliższym posiedzeniu Zarządu informacji dotyczącej wycinki drzew                         

i krzewów rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu siedleckiego. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokółował: Jan Kołodyński                                                  STAROSTA 

                                                                                          /-/ Karol Tchórzewski 

 


