
Protokół Nr 137/2017 
z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 29 maja 2017 r.

Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności.

Pan Dariusz Stopa - Starosta Siedlecki otworzył posiedzenie Zarządu, przywitał zebranych 

i przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu nr 136/2017 z dnia 22 maja 2017 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2017 r.

4. Rozpatrzenie wniosku o wypłatę odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji 

gruntów i budynków nr 0 pOw. 0,0620 ha położoną w miejscowości Stok Lacki.

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu 

w Siedlcach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu siedleckiego.

6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/134/09 

Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Siedlecki.

7. Rozpatrzenie prośby Zarządu Diecezjalnego KSM Diecezji Siedleckiej o ufundowanie 

nagrody laureatowi XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej 

Hosanna Festival.

8. Zapoznanie z ofertą Chorągwi Mazowieckiej ZHP im. FI. Sienkiewicza w Siedlcach 

realizacji zadania publicznego XV Nadliwczański Rajd Pieszy „Mokobody 2017”.

9. Przyjęcie informacji nt. projektów arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na 

rok szkolny 2017/2018.

10. Rozpatrzenie wniosku o przyznanie nagrody rocznej dla dyrektora DPT 

„Reymontówka” w Chlewiskach.

11. Rozpatrzenie wniosków:

• Wójta Gminy Skórzec o nieodpłatne przekazanie destruktu pochodzącego 

z inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3606W Zelków - 

Chlewiska”,



• Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce, 

o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W 

w miejscowości Cisie Zagrudzie (działka nr ew. 657) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania działki nr ew. 

274,

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

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Cisie 

Zagrudzie (działka nr ew. 657) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 

do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 274),

• ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, 

w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 

3663W w miejscowości Łysów (działka nr ew. 800/1) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 558/2),

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

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W w miejscowości Łysów 

(działka nr ew. 800/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 

do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 558/2),

• w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi 

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

budowy przyłącza wodociągowego (działka nr ew. 779),

• w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację i budowę zjazdu publicznego z drogi 

powiatowej nr 3619W (działka nr ew. 160) do nieruchomości (działki nr ew.: 

274, 275) w miejscowości Nasiłów,

• w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację i budowę zjazdu publicznego z drogi 

powiatowej nr 3606W (działka nr ew. 872/2) do nieruchomości (działka nr ew. 

611) w miejscowości Pieróg,

• „Terabit” ul. Willowa 33 Mrozy w sprawie wyrażenia 

zgody na zadysponowanie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3604W 

(działka nr ew. 1418 obręb Broszko w oraz działki nr ew.: 1249/1, 585/7 obręb 

Kotuń), 3659W (działka nr ew. 1229 obręb Kotuń, 3605W (działka nr ew. 

1260/3 obręb Kotuń), w celu budowy telekomunikacyjnej linii światłowodowej 

napowietrznej podwieszonej, na istniejącej podbudowie słupowej,



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

Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce, 

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3635W w miejscowości Domanice (działka nr ew. 1380) w celu 

budowy przyłącza kablowego nndo zasilania budynku mieszkalnego (działka nr 

ew. 1132/2),

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

Zakład Elektrotechniczny Siedlce ul. Brzeska 139, 

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3612W w miejscowości Osiny Dolne (działka nr ew. 319) w celu 

budowy przyłącza kablowego nn do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr 

ew. 550/2),

• PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, z pełnomocnictwa którego

wystąpił ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25,

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi 

powiatowej nr3612W w miejscowości Stany Duże (działka nr ew. 131/1) wcelu 

budowy linii kablowej nn do budynku gospodarczego (działka nr ew. 197/1),

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

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Stara 

Dąbrówka (działki nr ew.: 185, 42/2, 128/1) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 128/2),

• Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie 

wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W 

w miejscowości Stara Dąbrówka (działki nr ew.: 185, 42/2, 128/1) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn 

do zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 128/2),

• PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, Sekcja Mińsk Maz. 

ul. Szczecińska 4 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3617W pomiędzy miejscowościami Golice 

Kol. - Krześlin (działki nr ew.: 132, 655, 556) w celu budowy sieci gazowej 

średniego ciśnienia,

• mieszkańców miejscowości Pluty, Koryciany, Pliszki o naprawienie dróg 

powiatowych nr: 3626W, 3624W, na odcinku Paprotnia - Pliszki,



• Wójta Gminy Siedlce w sprawie wyrażenia opinii dot. nadania nazwy dla ronda 

w ciągu drogi krajowej nr 2 , w obrębie skrzyżowania z drogą nr 63 oraz drogą 

powiatową nr 3686W w miejscowości Białki,

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

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości 

Domanice Kol. (działka nr ew. 300) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn i złącza kablowo-pomiarowego do zasilania oświetlenia 

ulicznego,

• Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce, 

o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W 

w miejscowości Domanice Kol. (działka nr ew. 300) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn ze złączem pomiarowo- 

kablowym.

12. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu.

13. Przyjęcie:

• informacji o działalności Związku Spółek Wodnych w Siedlcach w 2016 roku,

• informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze 

powiatu siedleckiego w 2016 roku,

• informacji o działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obszarze 

powiatu siedleckiego w 2016 roku,

• informacji nt. istniejącej sytuacji w zakresie melioracji oraz planowanych 

inwestycji urządzeń melioracyjnych na terenie powiatu siedleckiego,

• informacji nt. gospodarki łowieckiej na terenie powiatu siedleckiego i działań 

podjętych w kierunku zmniejszenia stanu pogłowia dzików oraz ich liczba 

w Powiecie Siedleckim,

• informacji nt. prowadzonych inwestycji i remontów w Starostwie Powiatowym 

i jednostkach organizacyjnych Powiatu,

• informacji w sprawie finansowania oświaty i edukacyjnej opieki 

wychowawczej.

14. Rozpatrzenie prośby dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej 

o dofinansowanie zakupu nagród dla uczestników „Pikniku Środowiskowego” 

organizowanego 11 czerwca br.



15. Rozpatrzenie prośby dyrektora Zespołu Oświatowego w Stoku Lackim 

o dofinansowanie zakupu nagród młodzieży uczestniczącej w Turnieju Szkół pod 

hasłem „Zdrowo i bezpiecznie pracuję, uczę się i wypoczywam”, organizowanym 

3 czerwca br.

16. Rozpatrzenie prośby dyrektora Zespołu Szkół w Wodyniach o dofinansowanie zakupu 

nagród uczestnikom konkursów w ramach organizowanego Dnia Rodziny.

17. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie nawiązania współpracy 

partnerskiej między Powiatem Siedleckim, a Rejonem Dubieńskim Obwodu 

Rówieńskiego Ukrainy.

18. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 136/2017 z dnia 22 maja 2017 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 137/260/2017 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie powiatu na 2017 r. (zał. nr 1).

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wypłatę odszkodowania za działkę 

oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr o pow. 0,0620 ha położoną

w miejscowości Stok Lacki (zał. nr 2).

Zarząd zaakceptował cenę gruntu zaproponowaną przez byłą właścicielkę w wysokości 

77 zł/m2.

Wysokość odszkodowania za działkę: 77 zł x 620 m2 = 47 740 zł.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany 

uchwały Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu siedleckiego (zał. nr 3) i skierował do 



Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej 

Komisji.

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXII/134/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 16 kwietnia 2009 r. 

w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Siedlecki (zał. nr 4) i skierował 

do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej 

Komisji.

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił ufundować nagrodę, za kwotę 1 500 zł 

laureatowi XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej Hosanna Festival 

(zał. nr 5). Festiwal odbędzie się w dniach 25 - 27 sierpnia br. w Siedlcach.

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił uznać celowość realizacji zadania 

publicznego oraz zamieścić ofertę Chorągwi Mazowieckiej ZHP Hufiec „Podlasie” im Henryka 

Sienkiewicza w Siedlcach, dotyczącą XV Nadliwczańskiego Rajdu Pieszego „Mokobody 

2017” na okres 7 dni w BIP oraz na stronie internetowej (zał. nr 6).

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację nt. projektów arkuszy 

organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2017/2018 (zał. nr 7) i skierował do 

Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej 

Komisji.

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o przyznaniu nagrody rocznej dyrektorowi 

Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach za 2016 r., zgodnie z wnioskiem 

(zał. nr 8).



Ad. pkt 11

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

• wyraził zgodę Wójtowi Gminy Skórzec o nieodpłatne przekazanie destruktu 

pochodzącego z inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3606W 

Zelków - Chlewiska”,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W 

w miejscowości Cisie Zagrudzie (działka nr ew. 657) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn w dniach 30 — 31 maja br., 

do zasilania działki nr ew. 274, ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W 

w miejscowości Cisie Zagrudzie (działka nr ew. 657) poprzez umieszczenie 

przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 274), na 

okres 31.05.2017 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 zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W 

w miejscowości Łysów (działka nr ew. 800/1) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn do zasilania budynku 

mieszkalnego (działka nr ew. 558/2) w dniu 5 czerwca br., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W 

w miejscowości Łysów (działka nr ew. 800/1) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 558/2), na okres 

5.06.2017 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 zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W 

w miejscowości Golice (działka nr ew. 699/1) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego (działka nr ew. 779),

• zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej 

nr 3619W (działka nr ew. 160) do nieruchomości (działki nr ew.: 274, 275) 

w miejscowości Nasiłów,



• zezwolił na lokalizację i budowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej 

nr 3606W (działka nr ew. 872/2) do nieruchomości (działka nr ew. 611) 

w miejscowości Pieróg,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3604W 

(działka nr ew. 1418 obręb Broszków oraz działki nr ew.: 1249/1, 585/7 obręb 

Kotuń), 3659W (działka nr ew. 1229 obręb Kotuń, 3605W (działka nr ew. 

1260/3 obręb Kotuń), w celu budowy telekomunikacyjnej linii światłowodowej 

napowietrznej podwieszonej, na istniejącej podbudowie słupowej (własność 

PGE S.A.),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W 

w miejscowości Domanice (działka nr ew. 1380) w celu budowy przyłącza 

kablowego nndo zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 1132/2),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W 

w miejscowości Osiny Dolne (działka nr ew. 319) w celu budowy przyłącza 

kablowego nndo zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 550/2),

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W 

w miejscowości Stany Duże (działka nr ew. 131/1) w celu budowy linii kablowej 

nn do budynku gospodarczego (działka nr ew. 197/1),

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3 606 W 

w miejscowości Stara Dąbrówka (działki nr ew.: 185, 42/2, 128/1) poprzez 

umieszczenie przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 

128/2), na okres 31.05.2017 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 zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W 

w miejscowości Stara Dąbrówka (działki nr ew.: 185, 42/2, 128/1) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn do 

zasilania budynku mieszkalnego (działka nr ew. 128/2) w dniu 31.05.2017 r., 

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem,

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W 

pomiędzy miejscowościami Golice Kol. - Krześlin (działki nr ew.: 132, 655, 

556) w celu budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE,



• rozpatrzył wniosek mieszkańców miejscowości: Pluty, Koryciany, Pliszki 

o wykonanie przebudowy dróg powiatowych nr: 3626W, 3624W. Ostateczna 

decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu 

powiatu na 2018 r.,

• pozytywnie zaopiniował propozycję nadania nazwy dla ronda w miejscowości 

Białki, w ciągu drogi krajowej nr 2, w obrębie skrzyżowania z drogą nr 63 oraz 

drogą powiatową nr 3686W „Rondo imienia Solidarności Rolników 

Indywidualnych”,

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W 

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

przyłącza kablowego nn oraz i złącza kablowo-pomiarowego do zasilania 

oświetlenia ulicznego na okres 30.05.2017 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 zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3 63 5 W 

w miejscowości Domanice Kol. (działka nr ew. 300) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn ze złączem pomiarowo- 

kablowym w dniu 30.05.2017 r. ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem.

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją z posiedzenia w dniu 22 maja br. Komisji 

Budżetu i Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy (zał. nr 10).

Ad. pkt 13

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informacje:

• o działalności Związku Spółek Wodnych w Siedlcach w 2016 roku (zał. nr 11),

• o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze powiatu 

siedleckiego w 2016 roku (zał. nr 12),

• o działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obszarze powiatu 

siedleckiego w 2016 roku (zał. nr 13),

• nt. istniejącej sytuacji w zakresie melioracji oraz planowanych inwestycji 

urządzeń melioracyjnych na terenie powiatu siedleckiego (zał. nr 14),



• nt. gospodarki łowieckiej na terenie powiatu siedleckiego i działań podjętych 

w kierunku zmniejszenia stanu pogłowia dzików oraz ich liczba w Powiecie 

Siedleckim (zał. nr 15),

• nt. prowadzonych inwestycji i remontów w Starostwie Powiatowym 

i jednostkach organizacyjnych Powiatu (zał. nr 16),

• w sprawie finansowania oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej 

(zał. nr 17),

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

merytorycznych Komisji.

Ad. pkt 14

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudzie 

Wolińskiej (zał. nr 18), jednogłośnie postanowił ufundować nagrody za kwotę 300 zł, 

laureatom konkursów sportowych oraz plastycznych odbywających się podczas „Pikniku 

Środowiskowego” w dniu 11 czerwca br. na terenie Szkoły.

Ad. pkt 15

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Zespołu Oświatowego w Stoku Lacki 

(zał. nr 19), jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 300 zł, zakup nagród dla młodzieży 

uczestniczącej w Turnieju Szkół na szczeblu powiatowym pod hasłem „Zdrowo i bezpiecznie 

pracuję, uczę się i wypoczywam”. Turniej odbędzie się na terenie Zespołu Oświatowego 

w Stoku Lackim w dniu 3 czerwca br.

Ad. pkt 16

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Zespołu Szkół w Wodyniach (zał. nr 20), 

jednogłośnie postanowił ufundować nagrody za kwotą 300 zł laureatom konkursów sportowych 

odbywających się podczas Dnia Rodziny, organizowanego w dniul czerwca br.

Ad. pkt 17

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

nawiązania współpracy partnerskiej między Powiatem Siedleckim, a Rejonem Dubieńskim 

Obwodu Rówieńskiego Ukrainy (zał. nr 21) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu 

z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.



Ad. pkt 18

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zdjęcie z ewidencji księgowej 

inwestycji pod nazwą: „Budowa obiektu edukacyjno-wychowawczego Powiatowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim” o wartości 92 952,90 zł (zał. nr 22).

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął Informację o stanie zobowiązań 

długoterminowych (kredytów) od dnia 31 grudnia 2014 r. do 30 kwietnia 2017 r„ będącą 

odpowiedzią na interpelację radnego Pana Sławomira Piotrowskiego złożoną na XXVIII sesji 

Rady Powiatu w Siedlcach w dniu 22 maja br. - pismo BR.0003.17.2017 z dnia 22 maja 

2017 r. (zał. nr 23).

Na tym protokół zakończono.

Protokółował Jan Kołodyński


