
Protokół Nr LVIII/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 15 stycznia 2020 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 LVII/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                              

8 stycznia 2020 r.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2020 r. 

4. Rozpatrzenie prośby dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu o przekroczenie 

1/12 planu finansowego, ze względu na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego 

za 2019 r.: 

 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim o kwotę 

344 000 zł, 

 Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim o kwotę                 

114 852 zł, 

 Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach o kwotę 56 000 zł, 

 Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach-placówki obsługującej Dom nad 

Liwcem o kwotę 10 000 zł, 

 Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach o kwotę 27 668 zł. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach. 

6. Rozpatrzenie wniosków: 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3652W obręb Czachy (działka ewid. nr 569) 

poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 325/1, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3652W obręb Czachy (działka ewid. nr 569)                     



w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn    

0,4 kV zasilającego budynek na działce ewid. nr 325/1, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3671W obręb Krzymosze (działka ewid. nr 

595/2) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 349, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3671W obręb Krzymosze (działka ewid. nr 

595/2) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kablowego 

nn 0,4 kV zasilającego budynek na działce ewid. nr 349, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                

w miejscowości Pruszynek (działka ewid. nr 97/5) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid.                      

nr 97/3, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                

w miejscowości Błogoszcz (działka ewid. nr 87) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid.                       

nr 149, 

 Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha 

Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3655W w miejscowości Tworki (działka ewid. nr 515) poprzez 

umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia z przyłączem do 

nieruchomości, działka ewid. nr 135/1, 

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

drogi powiatowej nr 3655W w miejscowości Tworki (działka ewid. nr 515)                   

w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej średniego 

ciśnienia do działki ewid. nr 135/1, 

 Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha 

Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszynek (działka ewid. nr 140) 

poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia z przyłączem do 

nieruchomości, działka ewid. nr 173/1, 



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

powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszynek (działka ewid. nr 140) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 

z przyłączem do działki ewid. nr 173/1, 

 Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha 

Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3617W w miejscowości Golice (działka ewid. nr 699/1) poprzez 

umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia z przyłączem do 

nieruchomości, działka ewid. nr 678/3, 

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

powiatowej nr 3617W w miejscowości Golice (działka ewid. nr 699/1) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 

z przyłączem do działki ewid. nr 678/3, 

 Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha 

Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3614W w miejscowości Brzozów (działka ewid. nr 770) poprzez 

umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia z przyłączem do 

nieruchomości, działka ewid. nr 567/4, 

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

powiatowej nr 3614W w miejscowości Brzozów (działka ewid. nr 770) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 

z przyłączem do działki ewid. nr 567/4, 

 Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha 

Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 287/6) poprzez 

umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia z przyłączem do 

nieruchomości, działka ewid. nr 287/12, 

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

powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 287/6) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 

z przyłączem do działki ewid. nr 287/12, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W                                     

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



wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 250/1, 

 LIQUID SYSTEM sp. z o.o. Międzyrzec Podl. Plac Jana Pawła II 14a-15,                       

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W 

(działki ewid. nr: 105, 808) obręb Krynica w celu budowy kanalizacji kablowej 

w technologii światłowodowej do budynku Szkoły Podstawowej w Krynicy, 

 w sprawie uzgodnienia trasy przejazdu dwóch pojazdów nienormatywnych 

relacji Simianowice Śląskie – Kukuryki, na terenie powiatu siedleckiego 

przejazd dotyczy drogi powiatowej nr 3686W – ul. Łukowska, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3625W oraz 

3622W w miejscowości Głuchówek (działki ewid. nr: 388, 387/3) w celu 

budowy przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na 

działce ewid. nr 266. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu Powiatowego 

Przedszkola Specjalnego w Stoku Lackim w 2020 roku. 

8. Przyjęcie projektu aneksu nr 1/2020 do porozumienia zawartego w dniu 26 stycznia 

2007 roku w sprawie wysokości, terminu i zasad przyznawania dotacji celowej                             

na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy                                 

w Siedlcach. 

9. Przyjęcie informacji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach nt. realizacji zadań 

powiatowej biblioteki publicznej na obszarze powiatu siedleckiego w 2019 roku. 

10. Rozpatrzenie prośby Zarządu OSP w miejscowości Kisielany Żmichy o finansowe 

wsparcie Jubileuszu 100-lecia założenia jednostki OSP w Kisielanach Żmichach. 

11. Rozpatrzenie prośby dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                        

w Stoku Lackim o dofinansowanie zakupu pamiątkowych podarunków dla uczestników 

IX Zimowego Zjazdu Integracyjnego w Stoku Lackim. 

12. Przyjęcie „Określenia kwoty dotacji podmiotowej, dla samorządowej instytucji kultury 

– Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach w 2020 roku”. 

13. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego                              

w Siedlcach pojazdu marki skuter Keeway i jego fizyczna likwidacja. 

14. Przyjęcie projektu aneksu nr 1/2020 do porozumienia z dnia 3 stycznia 2000 roku                        

w sprawie powierzenia Miastu Siedlce zadania Powiatu Siedleckiego w zakresie 

orzekania o niepełnosprawności.   



15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu wydatków rzeczowych na zadania                                  

w 2020 r. 

16. Wolne wnioski.  

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

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

Powiatu w dniu 8 stycznia 2020 r. 

 

Ad. pkt 3 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LVIII/137/2020 w sprawie 

dokonania zmian w budżecie powiatu na 2020 rok (zał. nr 1). 

 

Ad. pkt 4 

          Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o przekazaniu środków finansowych powyżej 

1/12 planu finansowego dla jednostek organizacyjnych Powiatu (zał. nr 2): 

 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim - kwota 

344 000 zł, 

 Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim - kwota                 

114 852 zł, 

 Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach - kwota 56 000 zł, 

 Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach-placówki obsługującej Dom nad 

Liwcem - kwota 10 000 zł, 

 Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach - kwota 27 668 zł. 

 

Ad. pkt 5 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LVIII/138/2020 w sprawie zmiany                       

w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Siedlcach (zał. nr 3). 

 

 

 



Ad. pkt 6 

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

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3652W obręb Czachy 

(działka ewid. nr 569) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 325/1 na okres 16.01.2020 r. – 

31.12.2050 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 3652W obręb Czachy 

(działka ewid. nr 569) w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek na działce ewid. nr 325/1 

w terminie 16.01.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3671W obręb 

Krzymosze (działka ewid. nr 595/2) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego 

nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 349 na okres 

16.01.2020 r. – 31.12.2050 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 3671W obręb 

Krzymosze (działka ewid. nr 595/2) w celu prowadzenia robót polegających na 

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

nr 349 w terminie 16.01.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                

w miejscowości Pruszynek (działka ewid. nr 97/5) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid.                      

nr 97/3, na warunkach określonych w załączniku, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                

w miejscowości Błogoszcz (działka ewid. nr 87) w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 

149, na warunkach określonych w załączniku, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W                                          

w miejscowości Tworki (działka ewid. nr 515) poprzez umieszczenie przyłącza  



gazu średniego ciśnienia z przyłączem do nieruchomości, działka ewid. nr 135/1 

na okres 20.01.2020 r. – 31.12.2045 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 3655W                                         

w miejscowości Tworki (działka ewid. nr 515) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do działki ewid. nr 

135/1 w terminie 20.01.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                           

w miejscowości Pruszynek (działka ewid. nr 140) poprzez umieszczenie 

przyłącza gazu średniego ciśnienia z przyłączem do nieruchomości, działka 

ewid. nr 173/1 na okres 20.01.2020 r. – 31.12.2045 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 3632W                                         

w miejscowości Pruszynek (działka ewid. nr 140) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem do 

działki ewid. nr 173/1 w terminie 20.01.2020 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 (działka ewid. nr 699/1) poprzez umieszczenie przyłącza  

gazu średniego ciśnienia z przyłączem do nieruchomości, działka ewid.                        

nr 678/3 na okres 20.01.2020 r. – 31.12.2045 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 3617W                                          

w miejscowości Golice (działka ewid. nr 699/1) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem do 

działki ewid. nr 678/3 w terminie 20.01.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W                                         

w miejscowości Brzozów (działka ewid. nr 770) poprzez umieszczenie 



przyłącza gazu średniego ciśnienia z przyłączem do nieruchomości, działka 

ewid. nr 567/4 na okres 20.01.2020 r. – 31.12.2045 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 3614W                                        

w miejscowości Brzozów (działka ewid. nr 770) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem do 

działki ewid. nr 567/4 w terminie 20.01.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                           

w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 287/6) poprzez umieszczenie 

przyłącza gazu średniego ciśnienia z przyłączem do nieruchomości, działka 

ewid. nr 287/12 na okres 20.01.2020 r. – 31.12.2045 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 3632W                                           

w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 287/6) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem do 

działki ewid. nr 287/12 w terminie 20.01.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W                                     

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

wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 250/1, na warunkach określonych                                                    

w załączniku, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W 

(działki ewid. nr: 105, 808) obręb Krynica w celu budowy kanalizacji kablowej 

w technologii światłowodowej do budynku Szkoły Podstawowej w Krynicy, na 

warunkach określonych w załączniku, 

 uzgodnił trasę przejazdu dwóch pojazdów nienormatywnych relacji 

Siemianowice Śląskie – Kukuryki, na terenie powiatu siedleckiego przejazd 

dotyczy drogi powiatowej nr 3686W – ul. Łukowska, 



 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3625W,                     

nr 3622W w miejscowości Głuchówek (działki ewid. nr: 388, 387/3) w celu 

budowy przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na 

działce ewid. nr 266, na warunkach określonych w załączniku. 

 

Ad. pkt 7 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LVIII/139/2020 w sprawie ustalenia 

przerw w funkcjonowaniu Powiatowego Przedszkola Specjalnego w Stoku Lackim                                     

w 2020 roku (zał. nr 5). 

 

Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu – przy dwóch głosach wstrzymujących: Wicestarosta Siedlecki, radny 

Edward Kokoszka, przyjął projekt aneksu nr 1/2020 do porozumienia zawartego w dniu                         

26 stycznia 2007 roku w sprawie wysokości, terminu i zasad przyznawania dotacji celowej na 

współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach                            

(zał. nr 6).  

 

Ad. pkt 9 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację Miejskiej Biblioteki Publicznej                         

w Siedlcach nt. realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze powiatu 

siedleckiego w 2019 roku (zał. nr 7) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą       

o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

 

Ad. pkt 10 

             Zarząd Powiatu – przy jednym głosie wstrzymującym: Wicestarosty Siedleckiego, 

postanowił o wsparciu kwotą 500 zł organizację Jubileuszu 100-lecia powstania Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Kisielanach Żmichach (zał. nr 8). Powyższe uroczystości zaplanowane 

zostały na 27 czerwca br. 

 

Ad. pkt 11 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego w Stoku Lackim (zał. nr 9), jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą do 

1500 zł brutto (dział 750) zakup upominków dla uczestników IX Zimowego Zjazdu 



Integracyjnego Szkół Specjalnych w Stoku Lackim. Zjazd Integracyjny odbędzie się w dniach 

31.01 – 2.02. 2020 r.  

 

Ad. pkt 12 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął „Określenie kwoty dotacji podmiotowej, dla 

samorządowej instytucji kultury – Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach                        

w 2020 roku” (zał. nr 10). 

 

Ad. pkt 13 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na (zał. nr 11): 

 przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego                  

w Siedlcach pojazdu, marki skuter Keeway nr rejestracyjny WSK 90WF, z wartością 

początkową brutto w kwocie 100 zł – określoną przez rzeczoznawcę, 

 dokonanie fizycznej likwidacji w/w pojazdu (po przyjęciu do ewidencji Starostwa), 

poprzez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu stacje demontażu lub do punktu 

zbierania pojazdów i zdjęcie z ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej 

Starostwa Powiatowego. 

 

Ad. pkt 14 

          Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt aneksu nr 1/2020 do porozumienia z dnia 

3 stycznia 2000 roku w sprawie powierzenia Miastu Siedlce zadania Powiatu Siedleckiego                      

w zakresie orzekania o niepełnosprawności (zał. nr 12). 

 

Ad. pkt 15 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LVIII/140/2020 w sprawie przyjęcia 

planu wydatków rzeczowych na zadania w 2020 r. (zał. nr 13). 

 

Ad. pkt 16 

            Brak wolnych wniosków. 

                                                                                                    STAROSTA 

Na tym protokół zakończono.                                           /-/ Karol Tchórzewski 

 

Protokółował Jan Kołodyński   

 


