
Protokół Nr LXVIII/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

      w dniu 8 kwietnia 2020 r.                                                   
zwołanego  zgodnie z  art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych. 

 

 
Osobiście w posiedzeniu Zarządu uczestniczyli: 

Karol Tchórzewski - Starosta Siedlecki oraz  członkowie Zarządu: Edward Kokoszka,               

Grzegorz Miezianko, a także Pelagia Piątek – Skarbnik Powiatu oraz Andrzej Rymuza – 

Sekretarz Powiatu.  

Członkowie Zarządu: Małgorzata Cepek, Kazimierz Prochenka obradowali w trybie zdalnym. 

 

Karol Tchórzewski  – Starosta Siedlecki  otworzył posiedzenie Zarządu, przywitał zebranych                 

i przedstawił proponowany porządek obrad: 

 

      1.   Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu nr LXVII/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                              

3 kwietnia 2020 r. 

3. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego zakupu sprzętu teleinformatycznego. 

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

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

Straży Rybackiej Powiatu Siedleckiego.  

6. Akceptacja odpowiedzi na interpelację radnego Pana Jana Kucia.  

7. Zapoznanie z pismem Wojewody Mazowieckiego dotyczącym zwoływania                                      

i odbywania obrad, sesji, posiedzeń, zgromadzeń lub innych form działań organów 

jednostek samorządu terytorialnego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii.  

8. Rozpatrzenie wniosków: 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3634W w miejscowości Myrcha (działka ewid. 

nr 939/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 567, 



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

drogowego drogi powiatowej nr 3634W w miejscowości Myrcha (działka ewid. 

nr 939/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek na działce ewid. nr 567, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3646W w miejscowości Kłódzie (działka ewid. 

nr 988/2) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 125/2, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3646W w miejscowości Kłódzie (działka ewid. 

nr 988/2) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek na działce ewid. nr 125/2, 

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

Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości Mościbrody 

(działka ewid. nr 291/1) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 

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

319/7, 

 w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn.: „Budowa zjazdu 

indywidualnego z drogi powiatowej nr 3666W na działkę ewid. nr 445/2                           

w miejscowości Stok Lacki, gmina Siedlce”, 

 Gaz sp. z o.o. ul. Emilii Plater 12 Błonie w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3656W (działka ewid. nr 132) w celu budowy zjazdu 

indywidualnego do nieruchomości - nr ewid. 761/2 w miejscowości Zbuczyn, 

 Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy                                    

w Warszawie ul. Równoległa 4a, w imieniu której wystąpił Mont Gaz                                

ul. Garwolińska 3 Siedlce, w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3635W w miejscowości Rakowiec (działka ewid. nr 225/2),                       

w celu budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość 

na działce ewid. nr 225/4, 

 Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy                                    

w Warszawie ul. Równoległa 4a, w imieniu której wystąpił Mont Gaz                          

ul. Garwolińska 3 Siedlce, w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 



powiatowej nr 3666W w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 538), w celu 

budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na 

działkach ewid. nr: 321/3, 321/4, 

 Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy                                   

w Warszawie ul. Równoległa 4a, w imieniu której wystąpił Mont Gaz                                

ul. Garwolińska 3 Siedlce, w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3617W w miejscowości Żabokliki (działki ewid. nr: 400/7, 412), 

w celu budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość 

na działkach ewid. nr: 400/3, 400/2, 

 Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy                                   

w Warszawie ul. Równoległa 4a, w imieniu której wystąpił Mont Gaz                               

ul. Garwolińska 3 Siedlce, w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 

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

budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na 

działce  ewid. nr 89/1, 

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

Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3657W w miejscowości Smolanka 

(działka ewid. nr 289) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego altanę ogrodową na działce ewid. nr 201/2, 

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

Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3940W w miejscowości Krześlinek 

(działka ewid. nr 80) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 58, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości 

Pruszyn (działka ewid.nr 177 poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn          

0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 314/12, 

 Zakład Robót Inżynieryjno-Sanitarnych Bolesty 19 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszyn (działka ewid. 

nr 177) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek na działce ewid. nr 314/12, 



 Pana Bartłomieja Kurkusa – radnego Powiatu o umieszczenie w budżecie 

powiatu na 2020 r. zadania budowy chodnika w miejscowości Trzemuszka, 

 radnych Powiatu Panów: Bartłomieja Kurkusa, Edwarda Kokoszki, Stanisława 

Kalińskiego o umieszczenie w budżecie powiatu na 2020 r. zadania 

modernizacji drogi powiatowej w miejscowościach: Nowaki, Chlewiska, 

 Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy                                    

w Warszawie ul. Równoległa 4a, w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego 

pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Gmina Siedlce, miejscowość: 

Stok Lacki, Pruszyn Pieńki, Pruszyn; Gmina Mordy miejscowość: Wyczółki, 

Stok Ruski, Mordy”, 

  PHU ODPOL Otwock w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 

3610W obręb Nowe Opole (działki ewid. nr: 343/2, 342/2, 308/3, 308/1, 307/18, 

307/22, 669, 671) w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci 

gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków 

mieszkalnych, 

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

Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3610W w miejscowości Nowe Opole (działki ewid. nr: 343/2, 

342/2, 308/3, 308/1, 307/18, 307/22, 669, 671) poprzez umieszczenie przyłącza  

gazu średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych, 

 w sprawie zmiany w części decyzji nr D.6853.1.235.2019 z dnia 18.12.2019 r.  

9. Przyjęcie: 

 sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej Caritas Diecezji Siedleckiej 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Skórcu w 2019 r., 

 sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków 

finansowych Caritas Diecezji Siedleckiej Warsztatu Terapii Zajęciowej                           

w Kisielanach w 2019 r., 

 informacji o rozdysponowaniu środków finansowych PFRON w I kwartale 

2020 r. na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych. 

10. Rozpatrzenie prośby Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej                                      

w Wodyniach Okręg Warszawa Wschód o wsparcie finansowe ekshumacji 20 ciał 

żołnierzy WP z 1939 r. i budowy nowego grobu na cmentarzu parafialnym                                           

w Wodyniach. 



11. Rozpatrzenie prośby kierownika Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rudce                                     

o dofinansowanie i pomoc przygotowaniu w organizacji celebrowania przez 

podopiecznych Świąt Wielkiej Nocy. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Społecznego Komitetu na rzecz ufundowania 

Sztandaru dla 18 Batalionu Dowodzenia w Siedlcach. 

13. Rozpatrzenie wniosku o utworzenie domu pomocy społecznej dla dorosłych autystów. 

14. Przyjęcie projektu uchwały rady Powiatu w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Mordach oraz likwidacji szkół wchodzących w jego skład. 

15. Podjęcie decyzji w sprawie warunków umowy z PKO B.P. S.A.  

16. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr LXVII/2020 z posiedzenia                      

Zarządu Powiatu w dniu 3 kwietnia 2020 r. 

 

Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na proponowane zakupy (zał. nr 1), celem 

doposażenia istniejącej infrastruktury teleinformatycznej do standardów obecnie 

obowiązujących dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych w Starostwie 

Powiatowym w Siedlcach.   

 

Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXVIII/162/2020 w sprawie 

dokonania zmian w budżecie powiatu na 2020 r. (zał. nr 2). 

 

Ad. pkt 5 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany 

Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Siedleckiego (zał. nr 3) i skierował do 

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

 

 



Ad. pkt 6 

            Zarząd Powiatu rozpatrzył interpelację radnego Powiatu Pana Jana Kucia złożoną do 

Przewodniczącego Rady Powiatu w dniu 27 marca br., dotyczącą: 

1. Szczególnego uzasadnienia powodów dla których zwołana została nadzwyczajna sesja                    

Rady Powiatu w dniu 27.03.2020 r., jak również 

2. Wyjaśnienia jakie skutki w funkcjonowaniu powiatu wywołałoby odstąpienie od 

zwołania tej sesji.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował projekt pisma przygotowanego przez radcę 

prawnego, będącego odpowiedzią na interpelację (zał. nr 4). 

 

Ad. pkt 7 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z z pismem Wojewody Mazowieckiego dotyczącym 

zwoływania i odbywania obrad, sesji, posiedzeń, zgromadzeń lub innych form działań organów 

jednostek samorządu terytorialnego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 

albo stanu epidemii (zał. nr 5). 

 

Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 6), jednogłośnie postanowił: 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W                                         

w miejscowości Myrcha (działka ewid. nr 939/1) poprzez umieszczenie 

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

nr 567 na okres 15.04.2020 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 3634W                                         

w miejscowości Myrcha (działka ewid. nr 939/1) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek 

na działce ewid. nr 567 w terminie 15.04.2020 r. ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W                                               

w miejscowości Kłódzie (działka ewid. nr 988/2) poprzez umieszczenie 

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

nr 125/2 na okres 15.04.2020 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 zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W                                          

w miejscowości Kłódzie (działka ewid. nr 988/2) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek 

na działce ewid. nr 125/2 w terminie 15.04.2020 r. ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W                          

w miejscowości Mościbrody (działka ewid. nr 291/1) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny 

na działce ewid. nr 319/7, 

 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa zjazdu indywidualnego                      

z drogi powiatowej nr 3666W na działkę ewid. nr 445/2 w miejscowości Stok 

Lacki, gmina Siedlce”, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W (działka ewid. 

nr 132) w celu budowy zjazdu indywidualnego do nieruchomości - nr ewid. 

761/2 w miejscowości Zbuczyn w terminie 15-16.04.2020 r. ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                  

w miejscowości Rakowiec (działka ewid. nr 225/2), w celu budowy przyłącza 

gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 225/4, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W                  

w miejscowości Stok Lacki (działka ewid. nr 538), w celu budowy przyłącza 

gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na działkach ewid. nr: 

321/3, 321/4, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                  

w miejscowości Żabokliki (działki ewid. nr: 400/7, 412), w celu budowy 

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na działkach 

ewid. nr: 400/3, 400/2, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                  

w miejscowości Pruszynek (działka ewid. nr 140), w celu budowy przyłącza 

gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na działce  ewid. nr 89/1, 



 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3657W                        

w miejscowości Smolanka (działka ewid. nr 289) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego altanę ogrodową na 

działce ewid. nr 201/2, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3940W                      

w miejscowości Krześlinek (działka ewid. nr 80) w celu budowy przyłącza 

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek mieszkalny 

na działce ewid. nr 58, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                           

w miejscowości Pruszyn (działka ewid.nr 177 poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 314/12 na 

okres 17.04.2020 r. – 31.12.2040 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 177) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek 

na działce ewid. nr 314/12 w terminie 17.04.2020 r. ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 rozpatrzył wniosek Pana Bartłomieja Kurkusa - radnego Powiatu                                           

o umieszczenie w budżecie powiatu na 2020 r. zadania budowy chodnika                                              

w miejscowości Trzemuszka. Na przedmiotowym odcinku drogi brak jest 

chodnika dla pieszych. W wielu miejscach ogrodzenia znajdują się w pasie 

drogowym. Wykonanie chodnika będzie możliwe po przesunięciu ogrodzeń 

przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi, 

 zapoznał się z wnioskiem radnych Powiatu Panów: Bartłomieja Kurkusa, 

Edwarda Kokoszki, Stanisława Kalińskiego o umieszczenie w budżecie powiatu 

na 2020 r. zadania modernizacji drogi powiatowej w miejscowościach: Nowaki, 

Chlewiska. Zarząd podejmie decyzję w sprawie wniosku po zapoznaniu się                        

z informację Wydziału Dróg o kosztach związanych z pokryciem asfaltem drogi 

powiatowej w w/w miejscowościach, 

 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa sieci gazowej średniego 

ciśnienia Gmina Siedlce, miejscowość: Stok Lacki, Pruszyn Pieńki, Pruszyn; 



Gmina Mordy miejscowość: Wyczółki, Stok Ruski, Mordy”, w zakresie 

objętym decyzjami Zarządu Powiatu Nr: D.6853.1.122.2018, 

D.6853.1.230.2019, D.6853.1.28.2019, D.6853.1.11.2020, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W                                            

w miejscowości Nowe Opole (działki ewid. nr: 343/2, 342/2, 308/3, 308/1, 

307/18, 307/22, 669, 671) poprzez umieszczenie przyłącza  gazu średniego 

ciśnienia wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w terminie                               

8-20.04.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W                                               

w miejscowości Nowe Opole (działki ewid. nr: 343/2, 342/2, 308/3, 308/1, 

307/18, 307/22, 669, 671) poprzez umieszczenie przyłącza  gazu średniego 

ciśnienia wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych okres 20.04.2020 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, 

 zmienił w części decyzję nr D.6853.1.235.2019 z dnia 18.12.2019 r., poprzez 

zmianę zapisu: 

„…. Zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W obręb 

Grabianów działka ewid. nr 140”, na zapis: 

„…. Zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W obręb 

Grabianów działka ewid. nr 144”. 

Wydział Dróg poinformuje zainteresowanych o decyzji Zarządu dot. wniosków. 

 

Ad. pkt 9 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął (zał. nr 7): 

 sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej Caritas Diecezji Siedleckiej 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Skórcu w 2019 r., 

 sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków 

finansowych Caritas Diecezji Siedleckiej Warsztatu Terapii Zajęciowej                         

w Kisielanach w 2019 r., 

 informację o rozdysponowaniu środków finansowych PFRON w I kwartale 

2020 r. na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych. 

 



 

Ad. pkt 10 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o wsparciu finansowym kwotą do 1 500 zł 

brutto ekshumację ciał 20 żołnierzy WP z 1939 r. i budowę nowego grobu na cmentarzu 

parafialnym w Wodyniach (zał. nr 8). 

 

Ad. pkt 11 

           Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę prośby kierownika Zakładu Opiekuńczo-

Leczniczego w Rudce, z uwagi na brak podstaw prawnych jednogłośnie postanowił nie 

dofinansowywać przygotowania, organizacji celebrowania przez podopiecznych Świąt 

Wielkiej Nocy przebywających w Zakładzie (zał. nr 9). 

 

Ad. pkt 12 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr LXVIII/163/2020 w sprawie 

powołania Społecznego Komitetu na rzecz ufundowania Sztandaru dla 18 Batalionu 

Dowodzenia w Siedlcach (zał. nr 10). 

 

Ad. pkt 13 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek o utworzeniu domu pomocy społecznej dla  

autystów (zał. nr 11) jednogłośnie wyraził zgodę na przekazanie budynku Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Mordach na rzecz stowarzyszenia, które prowadzić będzie dom 

pomocy społecznej dla autystów. 

 

Ad. pkt 14 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

rozwiązania Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach oraz likwidacji szkół 

wchodzących w jego skład (zał. nr 12) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą 

o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu. 

 

Ad. pkt 15 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił (zał. nr 13): 

 zawrzeć kolejną umowę najmu lokali z bankiem PKO B.P. S.A., zgodnie z uchwałą 

Rady Powiatu w Siedlcach nr XXII/83/2020 z dnia 28 lutego br., 



 utrzymać dotychczasowe warunki umowy, wprowadzając do niej zapis: „Każda ze 

stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 12-miesięcznego okresu 

wypowiedzenia”. 

 

Ad. pkt 16 

            Radny Pan Grzegorz Miezianko zwrócił się z wnioskiem: 

O przedstawienie na posiedzenie Zarządu informacji w ilu zapytaniach ofertowych złożonych 

przez Powiat uczestniczyła Spółdzielnia Socjalna Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach, 

w latach 2018 – 2020. Należy porównać z ofertami przedłożonymi w tym czasie przez inne 

podmioty.     

 

                                                                                              STAROSTA 

                                                                                      /-/ Karol Tchórzewski 

Na tym protokół zakończono 

Protokółował Jan Kołodyński 

 


