Protokół Nr 130/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 18 kwietnia 2017 r.
Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności.

Pan Dariusz Stopa - Starosta Siedlecki otworzy! posiedzenie Zarządu, przywitał zebranych

i przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 129/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale

Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego.

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 - 2020.

5. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego umieszczenia monitora reklamowego.
6. Przyjęcie ceny wywoławczej sprzedaży samochodu Mercedes Vito.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością.

8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Zbuczyn
zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych.

9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Miastu i Gminie
Mordy zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

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

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
12. Rozpatrzenie wniosków.
•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie wyrażenia zgody

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W w miejscowości
Czerniejew

(działka

nr

ew.

797/2)

poprzez

umieszczenie

przyłącza

kablowego nn,

•

w sprawie wyrażenia zgody na lokalizacje i budowę zjazdu indywidualnego

z drogi powiatowej nr 3617W (działka nr ew. 412) do działki nr ew. 445/7
w miejscowości Żabokliki,

Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie
wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3645W
w miejscowości Czerniejew (działka nr ew. 797/2) w celu prowadzenia robót

polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku
mieszkalnego (działka nr ew. 508),

•

Instalbud ^^^^^^^^^^^irgówka ul. Kolejowa 82 w sprawie wyrażenia
zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3611W w miejscowości
Osiny Górne (działka nr ew. 319) w celu prowadzenia robot polegających

na demontażu słupa w związku z budową linii kablowej SN,
•

w sprawie wyrażenia zgody na lokalizacje i budowę zjazdu publicznego z drogi

powiatowej nr 3645W (działka nr ew. 1019) do nieruchomości stanowiącej
działki nrew.: 1061/1, 1798/1 w miejscowości Ozorów,

•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie wyrażenia zgody

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 361 IW w miejscowości Osiny
Górne (działka nr ew.

182/1)

poprzez umieszczenie przyłącza linii

kablowej SN,

•

Darfik Firma Projektowo-Usługowa

Siedlce ul. Prymasa Stefana

Wyszyńskiego 33/55 w sprawie uzgodnienia projektu pn.: „Przebudowa drogi
(działka nr ew. 232) obręb Sosenki - Jajki gm. Mordy - odcinek od krzyża
przydrożnego w kierunku północno-wschodnim”,

•

PGE Dystrybucja SA ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin, z pełnomocnictwa

którego wystąpił Zakład Elektrotechniczny „Zeltech”
Siedlce ul. Brzeska 139, w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3608W w miejscowości Kisielany Żmichy

(działka nr ew. 292/2) w celu budowy przyłącza kablowego nn do budynku

gospodarczego (działka nr ew. 274/2),
Instalbud

Targówka ul. Kolejowa 82 w sprawie wyrażenia

zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 361 IW w miejscowości

Osiny Górne (działka nr ew. 182/1) w celu prowadzenia robot polegających
na budowie linii kablowej SN,

PPUH „GAW-BUD”

ul. Ogrodowa Łosice w sprawie

wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W

w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647) w celu wykonania sieci

kanalizacji sanitarnej,
•

Wójta Gminy Skórzec w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego
drogi powiatowej nr 3653 W w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647) oraz
Żebrak (działka nr ew. 702) poprzez umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej.

13. Powierzenie Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z/s w Wodyniach usługi
w zakresie usunięcia samosiewek drzew oraz pielęgnacji koron drzew poprzez
usunięcie gałęzi obumarłych i zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.

14. Ustalenie ceny drewna do opracowania „Zasady gospodarki drewnem pozyskanym
z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych powiatu
siedleckiego”.

15. Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie zakupu nagród laureatom Finału Okręgowego
XLI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

16. Zaopiniowanie projektu aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Powiatowego
Przedszkola Specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku

Lackim na rok szkolny 2016/2017.

17. Zaopiniowanie projektu aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2016/2017.

18. Rozpatrzenie prośby o wsparcie Stowarzyszenia Akademia Sztuk Walki w związku
z udziałem w zawodach w dniu 22.04.2017 r.

19. Rozpatrzenie prośby Miejskiego Klubu Rugby w Siedlcach o pomoc w pozyskaniu
środków finansowych na organizację 4 Europejskiego festiwalu Weteranów EVRA.

20. Rozpatrzenie prośby o ufundowanie nagród uczestnikom konkursów w ramach
XV Rodzinnego Pikniku w Zelkowie Kol.
21. Rozpatrzenie prośby o wsparcie organizacji Zjazdu absolwentów kierunku zootechnika
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

22. Rozpatrzenie prośby o podjęcie współpracy przy organizacji imprez w 2017 r. przez
Siedleckie Stowarzyszenie Sportowe Klub Sportowy WPF Poland.

23. Przyjęcie projektu umowy między Rejonem Dubieńskim Obwodu Rówieńskiego
Ukrainy w Powiatem Siedleckim (województwo mazowieckie) w Polsce.

24. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu.
25. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2017 r.
26. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 129/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego (zał. nr 1)

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

merytorycznej Komisji i pod obrady Rady Powiatu.

Ad. pkt 4
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata
2017 - 2020 (zał. nr 2) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie
na posiedzenie merytorycznej Komisji i pod obrady Rady Powiatu.

Ad. pkt 5

Zarząd

Powiatu jednogłośnie nie

wyrazi! zgody firmie DDS Content S.C.

ul. Elektronowa 2E, 03 - 219 Warszawa, na umieszczenie monitora reklamowego w budynku
Starostwa Powiatowego w Siedlcach (zał. nr 3).

Ad. pkt 6
Zarząd Powiatu jednogłośnie ustalił cenę wywoławczą sprzedaży samochodu

dostawczego marki Mercedes Vito,

j nr rej

yyg 27489,

w wysokości 2 500 zł netto (zał. nr 4).

Ad. pkt 7
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 130/245/2017 w sprawie wyrażenia

zgody na dysponowanie nieruchomością (zał. nr 5).

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dysponowanie przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Stoku Lackim nieruchomościami zabudowanymi oznaczonymi jako działki

nr ew.: 398, 399/1, 399/2 obręb 25 w Stoku Lackim, stanowiącymi własność Powiatu

Siedleckiego na cele budowlane, w zakresie wykonywania remontów i koniecznych napraw

zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie

powierzenia Gminie Zbuczyn zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych (zał. nr 6)

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

merytorycznej Komisji i pod obrady Rady Powiatu.

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie

powierzenia Miastu i Gminie Mordy zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych (zał. nr 7)

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

merytorycznej Komisji i pod obrady Rady Powiatu.

Ad. pkt 10
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwalę Nr 130/246/2017 w sprawie wyrażenia

opinii w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej (zał. nr 8). Zarząd pozytywnie zaopiniował inwestycję drogową pn.: „Rozbudowa
drogi powiatowej nr 3648W Wodynie - Olszyc Włościański w miejscowości Wola

Wodyńska”.

Ad. pkt 11

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 130/247/2017 w sprawie wyrażenia

opinii w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji

drogowej (zał. nr 9). Zarząd pozytywnie zaopiniował inwestycję drogową pn.: „Rozbudowa
dróg powiatowych nr 3605W, 3645W i 3646W w miejscowości Dąbrówka Stany”.

Ad. pkt 12
Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 10), jednogłośnie postanowił:

•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

w miejscowości Czerniejew (działka nr ew. 797/2)

nr

3645W

poprzez umieszczenie

przyłącza kablowego nn na okres 19.04.2017 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 lokalizacje i budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej
nr 3617W (działka nr ew. 412) do działki nr ew. 445/7 w miejscowości

Żabokliki,
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3645W

w miejscowości Czerniejew' (działka nr ew. 797/2) w celu prowadzenia robót

polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku

mieszkalnego (działka nr ew. 508) w dniu 19.04.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie
pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

361 IW

w miejscowości Osiny Górne (działka nr ew. 319) w celu prowadzenia robót

polegających na demontażu słupa w związku z budową linii kablowej SN w dniu

19.04.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki

zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił na lokalizacje i budowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej
nr 3645W (działka nr ew. 1019) do nieruchomości stanowiącej działki

nrew.: 1061/1, 1798/1 w miejscowości Ozorów,
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

361 IW

w miejscowości Osiny Górne (działka nr ew. 182/1) poprzez umieszczenie
przyłącza linii kablowej SN na okres 20.04.2017 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,

•

uzgodnił projekt pn.: „Przebudowa drogi (działka nr ew. 232) obręb Sosenki -

Jajki gm. Mordy - odcinek od krzyża przydrożnego w kierunku północnowschodnim”,

•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W
w miejscowości Kisielany Żmichy (działka nr ew. 292/2) w celu budowy

przyłącza kablowego nn do budynku gospodarczego (działka nr ew. 274/2),

•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

361 IW

w miejscowości Osiny Górne (działka nr ew. 182/1) w celu prowadzenia robót

polegających na budowie linii kablowej SN w dniach 19 - 20.04.2017 r., ustalił

opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie

z wnioskiem,
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

nr

powiatowej

3653W

w miejscowości Trzciniec (działka nr ew, 647) w celu wykonania sieci

kanalizacji sanitarnej w dniach 19.04

28.04.2017 r., ustalił opłatę za zajęcie

pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3653W

w miejscowości Trzciniec (działka nr ew. 647) oraz Żebrak (działka nr ew. 702)

poprzez umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej na okres 15.07.2017 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.

Ad. pkt 13

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił powierzyć Spółdzielni Socjalnej Serwis

Komunalny z/s w Wodyniach wykonanie usługi w zakresie usunięcia samosiewek drzew
i

krzewów

oraz

pielęgnacji

koron

drzew

poprzez

usunięcie

gałęzi

zagrażających

bezpieczeństwu ruchu drogowego, w pasach drogowych następujących dróg powiatowych
(zał. nr 11):

•

nr 3654W Kolonia Domanice - Kaczory, na długości 3 200 mb,

•

nr 2259W Wodynie - Bródki, na długości 500 mb.

Zarząd zaakceptował cenę za wykonanie usługi na powyższych drogach w wysokości 1,06 zł
brutto/mb.

Zarząd zaakceptował cenę w wysokości 1,30 zł brutto/mb za wykonanie usługi w pasach

drogowych niżej wymienionych dróg powiatowych:
•

nr 3603W Żeliszew - Niechnabrz --- Koszewnica, na długości 3 800 mb,

•

nr 3659W Kotuń - Bojmie, na długości 4 800 mb,

•

nr 3675W Polaki - Czarnowąż, na długości 2 800 mb,

•

nr 3615W od drogi Siedlce - Korczew do miejscowości Krześlin, na długości
1 300 mb,

•

nr 3616W Strzała - Przygody, na długości 3 700 mb,

•

nr 3662W od cmentarza w miejscowości Niwiski do miejscowości Żuków,
na długości 2 100 mb,

•

nr 3645W od miejscowości Dąbrówka Stany do miejscowości Ozorów,

na długości 2 800 mb.
Wymienione długości dróg obejmują pielęgnację pasów drogowych po obydwu stronach
drogi powiatowej.

Ad. pkt 14
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił przyjąć cenę drewna do opracowania „Zasad

gospodarki drewnem pozyskanym z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg

powiatowych powiatu siedleckiego” w oparciu o aktualnie obowiązujący cennik drewna

w Nadleśnictwie Siedlce, stosując najniższą cenę z 50% bonifikatą. Zarząd zaakceptował cenę
drewna (z 50% bonifikatą) - bez względu na gatunek drewna.

Ad. pkt 15

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił ufundować nagrody rzeczowe laureatom

Finału Okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (zał. nr 13), przeznaczając
na ten cel środki finansowe w wysokości 500 zł. Finał Okręgowy Olimpiady odbędzie się

w dniach 21-22 kwietnia br. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum
Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Miętnem.

Ad. pkt 16
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt aneksu nr 2 do arkusza

organizacyjnego Powiatowego Przedszkola Specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Stoku Lackim na rok szkolny 2016/2017 (zał. nr 14).

Ad. pkt 17
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt aneksu nr 5 do arkusza

organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim na rok
szkolny 2016/2017 (zał. nr 15).

Ad. pkt 18
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 1 000 zł /dział 750/

Stowarzyszenie Akademia Sztuk Walki

(zał. nr 16), w związku z wyjazdem

na zawody w dniu 22. 04. br. do miejscowości Wilkowice na Otwarte Mistrzostwa Polski

Triatlonu Sztuk Walki.

Ad. pkt 19
Zarząd

Powiatu

jednogłośnie

postanowi!

nie

dofinansować

organizacji

4 Europejskiego Festiwalu Weteranów EVRA organizowanego przez Miejski Klub Rugby

w Siedlcach, w dniach 14-18 września br. (zał. nr 17).

Ad. pkt 20
Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu rozpatrzy wniosek dotyczący ufundowania

nagród uczestnikom konkursów w ramach XV Rodzinnego Pikniku w Zelkowie Kolonii.

Ad. pkt 21

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił przeznaczyć materiały promocyjne na

konferencję poświęconą Jubileuszowi 40-lecia kierunku i dyscypliny zootechnika, połączonej
Zjazdem

ze

absolwentów

kierunku

zootechnika

na

Uniwersytecie

Przyrodniczo-

Humanistycznym w Siedlcach (zał. nr 18). Konferencja planowana jest w Uniwersytecie

Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach w dniu 11 maja 2017 r.

Ad. pkt 22

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 600 zł organizację

trzech imprez sportowych realizowanych w 2017 r. przez Stowarzyszenie Sportowe Klub
Sportowy WPF Poland z siedzibą ul. Warszawska 31 w Siedlcach (zał. nr 19).

Zarząd postanowił dofinansować następujące wydarzenia sportowe:
•

Mistrzostwa Europy w Kulturystyce i Fitness oraz Mistrzostwa Europy Zawodników

Niepełnosprawnych w Kulturystyce, organizowane 3 czerwca br. w Sali Widowiskowej
Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach - dofinansowanie 200 zł,

•

Puchar

Polski

w

Kulturystyce

i

Fitness

oraz

Puchar

Polski

Zawodników

Niepełnosprawnych w Kulturystyce, organizowane 28 października br. w Sali Podlasie
w Siedlcach - dofinansowanie 200 zł,
•

Mistrzostwa Świata w Trójboju Siłowym (ligi amatorskiej i wyczynowej oraz
zawodników niepełnosprawnych), organizowane w dniach 30.11-3.12.2017 r. dofinansowanie 200 zł.

Ad. pkt 23

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował

projekt umowy między Rejonem

Dubieńskim Obwodu Rówieńskiego Ukrainy w Powiatem Siedleckim (województwo
mazowieckie) w Polsce (zał. nr 20).

Ad. pkt 24
Zarząd Powiatu po zapoznaniu z opiniami Komisji Rady (zał. nr 21), skierował do

Przewodniczącego Rady Powiatu projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

•

ustalenia przebiegu dróg powiatowych,

•

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie

powiatu

siedleckiego,

skierował również:
•

sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach w 2016 r.,

•

informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze Powiatu Siedleckiego
w 2016r.,

•

informację o działalności Biura Powiatowego w Siedlcach Agencji Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa w 2016 r.,

•

informację o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Siedleckim i działalności
Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2016 r.,

•

sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach w 2016 r.,

•

sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Stoku Lackim w 2016 r.,

•

sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Stoku Lackim w 2016 r.,
•

sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach
w 2016 r. oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej i zestawienie potrzeb
w zakresie systemu pieczy zastępczej,

•

sprawozdanie z działalności Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach

w 2016 r.,
•

sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

w roku 2016,
•

sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON w 2016 r.,

•

informację o zrealizowanych inwestycjach i remontach w Powiecie Siedleckim

w 2016 r.
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.

Ad. pkt 25
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwalę Nr 130/248/2017 w sprawie dokonania

zmian w budżecie powiatu na 2017 r. (zał. nr 22).

Ad. pkt 26

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Stoku Lackim (zał. nr 23), jednogłośnie wyraził zgodę na opłacenie kwotą
5 100 zł szkolenia przygotowującego do obsługi urządzenia „Uwaga słuchowa” A. Tomatisa
(zgodnie z pismem nr SP.4323.38.2017).
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił przyjąć na stan magazynowy masę drewna

z wycinki (zał. nr 24):

•

drewno gat. wiąz 3,70 m3 x 151,20 zł = 559,44 zl.

•

drewno gat. lipa 2,72 m3 x 124,20 zł = 337,82 zl.

Ceny ustalono na podstawie cennika obowiązującego w Nadleśnictwie Siedlce.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował Jan Kołodyński

