
Protokół Nr LXX/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

      w dniu 6 maja 2020 r.                                                    

 
Osobiście w posiedzeniu Zarządu uczestniczyli: 

Karol Tchórzewski - Starosta Siedlecki, Małgorzata Cepek - Wicestarosta Siedlecki  oraz  

członkowie Zarządu: Edward Kokoszka, Grzegorz Miezianko, a także Pelagia Piątek – 

Skarbnik Powiatu oraz Andrzej Rymuza – Sekretarz Powiatu.  

Członek Zarządu - Kazimierz Prochenka uczestniczył w posiedzeniu Zarządu 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 LXIX/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                              

22 kwietnia 2020 r. 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu                                

w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. 

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia „Sprawozdania finansowego Powiatu 

Siedleckiego za rok 2019”. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

samorządowej instytucji kultury pn. „Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA”                                   

w Chlewiskach za 2019 rok. 

7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

rocznego Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego wraz ze Sprawozdaniem                    

z wykonania budżetu powiatu za 2019 r. 

8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Siedleckiego na lata 2020-2023. 

9. Rozpatrzenie prośby Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o współfinansowanie 

zakupu samochodu osobowego segment C. 

10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie skonsolidowanego bilansu 

Powiatu Siedleckiego za 2019 rok. 



11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale 

Budżetowej na 2020 rok Powiatu Siedleckiego. 

12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu 

Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Siedleckim na lata 2020 – 2022. 

13. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Powiatu Siedleckiego. 

14. Przeszacowanie wartości początkowej pozostałych środków trwałych. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomości na cele 

budowlane. 

16. Rozpatrzenie wniosków: 

 Pani Magdaleny Paczóskiej – radnej Powiatu o włączenie do budżetu powiatu 

na 2020 r. inwestycji na terenie gminy Mokobody, tj. opracowanie dokumentacji 

projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3937W o dł. ok. 1 km, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 3614W do nieruchomości 

stanowiącej drogę dojazdową (działki ewid. nr: 214/7, 477/6) do działki ewid. 

nr 214/5 obręb Przygody, 

 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu istniejącego zjazdu z drogi 

powiatowej nr 3636W w miejscowości Jasionka na drogę gminną – działka 

ewid. nr 96, 

 Pracowni Projektowej Enspro sp. z o.o. Choroszcz w sprawie uzgodnienia 

projektu budowlanego pn: „Budowa linii kablowej SN 15 kV z pola rozdzielni 

15 kV stacji 110/15 kV GPZ Korczew kierunek Przesmyki wraz z kanalizacją 

teletechniczną”, 

 w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn: „Budowa zjazdu 

indywidualnego z drogi powiatowej nr 3632W na działkę ewid. nr 90/1                                  

w miejscowości Pruszynek gmina Siedlce”, 

  Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. ul. Równoległa 4a Warszawa w imieniu 

której wystąpiła firma PAK Przedsiębiorstwo Usługowe Stok Lacki Folwark               

ul. Siedlecka 111A, w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3635W w miejscowości Rakowiec (działki ewid. nr: 503, 665)                             

w celu budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość 

na działkach ewid. nr: 525/10, 525/11, 525/12, 

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

PHU ELKA ul Pańska 23 Kosów Lacki, w sprawie zadysponowania pasa 



drogowego drogi powiatowej nr 2258W w miejscowości Borki (działka ewid. 

nr 520/2) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek 

gospodarczy na działce ewid. nr 477, 

 Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. ul. Równoległa 4a Warszawa w imieniu 

której wystąpiła firma PAK Przedsiębiorstwo Usługowe Stok Lacki Folwark                     

ul. Siedlecka 111A, w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3633W w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. nr: 253, 153/1) 

w celu budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość 

na działce ewid. nr 153/7, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W                                      

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

wodociągowej rozdzielczej Ø 110 PE/PVC dla potrzeb budynku mieszkalnego 

na działce ewid. nr 230, 

  Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości Krzesk Królowa Niwa 

(działka ewid. nr 1041/1), w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na działce 

ewid. nr 764/1, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 2050W w miejscowości Krzesk Królowa Niwa 

(działka ewid. nr 1041/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 764/1, 

 Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości Pieróg (działka ewid. 

nr 866/1), w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 

812/2, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości Pieróg (działka ewid. 

nr 866/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 812/2, 

 Pana Bartłomieja Kurkusa – radnego Powiatu, Pana Marka Kruka – radnego 

gminy Kotuń oraz sołtysa wsi Trzemuszka, o umieszczenie w budżecie powiatu 



na 2020 r. zadania pn: Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej                           

nr 3604W, przez wieś Trzemuszka, 

 Pana Bartłomieja Kurkusa – radnego Powiatu i mieszkańców gminy Kotuń                                      

o wykorzystanie destruktu bitumiczno-betonowego do remontu drogi 

powiatowej gruntowej nr 3606W oraz do remontu drogi gminnej                                          

w miejscowości Chlewiska, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W                                     

w miejscowości Kłódzie (działka ewid. nr 988/2) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku                      

na działce ewid. nr 668, 

 Mont-Gaz Siedlce ul. Garwolińska w sprawie wygaszenia decyzji 

D.6852.88.2020 z dnia 22.04.2020 r. 

17. Rozpatrzenie petycji mieszkańców wsi Okniny-Podzdrój o budowę chodnika wzdłuż 

drogi powiatowej nr 3656W. 

18. Zapoznanie z odpowiedzią Głównego Inspektora Transportu Drogowego na pismo                       

w sprawie zainstalowania fotoradarów w ciągu drogi krajowej nr 2 w m. Bojmie oraz         

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 696 w m. Kisielany Kuce. 

19. Podjęcie decyzji w sprawie propozycji sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki 

drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego. 

20. Rozpatrzenie wniosku o przyznanie dodatku motywacyjnego dla p.o. dyrektora Zespołu 

Szkół Ponadpodstawowych w Mordach.  

21. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do sprawowania kontroli nad organizatorem 

rodzinnej pieczy zastępczej. 

22. Zajecie stanowiska w sprawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego 

Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej w zakresie turystyki i krajoznawstwa 

poprzez emisję 6 felietonów video. 

23. Zajecie stanowiska w sprawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego 

Fundacji Ultramaratonu Nadbużańskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa poprzez 

realizację 5 – minutowego filmu. 

24. Rozpatrzenie prośby Gminnego Ośrodka Kultury w Suchożebrach o wsparcie 

Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Przez okno kwarantanny”.  

25. Zaopiniowanie projektu arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2020/2021. 



26. Zaopiniowanie projektu arkusza organizacji Powiatowej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Stoku Lackim na rok szkolny 2020/2021. 

27. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr LXIX/2020 z posiedzenia                      

Zarządu Powiatu w dniu 22 kwietnia 2020 r. 

 

Ad. pkt 3 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

udzielenia Zarządowi Powiatu w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania budżetu                                

za 2019 rok (zał. nr 1) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie 

pod obrady Rady Powiatu. 

 

Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXX/169/2020 w sprawie dokonania 

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

 

Ad. pkt 5 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXX/170/2020 w sprawie 

przedłożenia „Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego za rok 2019” (zał. nr 3).  

Zarząd Powiatu postanowił: 

 przyjąć „Sprawozdanie finansowe Powiatu Siedleckiego za rok 2019”, w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, 

 przekazać „Sprawozdanie” Radzie Powiatu w Siedlcach celem zatwierdzenia. 

 

Ad. pkt 6 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXX/171/2020 w sprawie 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pn. „Dom 

Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach za 2019 rok (zał. nr 4). 

 



Ad. pkt 7 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego wraz 

ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok (zał. nr 5) i skierował do 

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

 

Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2020-2023 

(zał. nr 6) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady 

Rady Powiatu. 

 

Ad. pkt 9 

             Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach                   

(zał. nr 7), jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 24 000 zł zakup samochodu 

osobowego - segment C, dla potrzeb Policji.  

 

Ad. pkt 10 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Siedleckiego za 2019 rok (zał. nr 8)                                 

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady                          

Rady Powiatu.  

 

Ad. pkt 11 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Powiatu Siedleckiego (zał. nr 9)                              

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady                              

Rady Powiatu.  

 

Ad. pkt 12 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Siedleckim na lata 

2020 – 2022 (zał. nr 10) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą                                           

o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.  



 

Ad. pkt 13 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2019 

dla Powiatu Siedleckiego (zał. nr 11) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą                                           

o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.  

 

Ad. pkt 14 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wprowadzenie do ewidencji księgowej 

ilościowo – wartościowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach 22 szt. Routerów HUAWEI 4G 

3 PRO B535 – z wartością początkową za 1 szt. – 559 zł brutto (zał. nr 12). 

 

Ad. pkt 15 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXX/172/2020 w sprawie wyrażenia 

zgody na dysponowanie nieruchomości na cele budowlane (zał. nr 13). 

 

Ad. pkt 16 

             Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 14), jednogłośnie postanowił: 

 rozpatrzył wniosek Pani Magdaleny Paczóskiej – radnej Powiatu o włączenie      

do budżetu powiatu na 2020 r. inwestycji na terenie gminy Mokobody,                              

tj. opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej                     

nr 3937W o dł. ok. 1 km. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta 

zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2021 r., 

 zezwolił na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3614W do nieruchomości 

stanowiącej drogę dojazdową (działki ewid. nr: 214/7, 477/6) do działki ewid. 

nr 214/5 obręb Przygody określając parametry techniczne, 

 wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu z drogi powiatowej                

nr 3636W w miejscowości Jasionka na drogę gminną – działka ewid. nr 96, 

 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa linii kablowej SN 15 kV 

z pola rozdzielni 15 kV stacji 110/15 kV GPZ Korczew kierunek Przesmyki 

wraz z kanalizacją teletechniczną”, 

 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa zjazdu indywidualnego                 

z drogi powiatowej nr 3632W na działkę ewid. nr 90/1 w miejscowości 

Pruszynek, gmina Siedlce”, 



 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                         

w miejscowości Rakowiec (działki ewid. nr: 503, 665) w celu budowy przyłącza 

gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na działkach ewid. nr: 

525/10, 525/11, 525/12, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2258W                                

w miejscowości Borki (działka ewid. nr 520/2) w celu budowy przyłącza 

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

nr 477, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                       

w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. nr: 253, 153/1) w celu budowy 

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na działce ewid. 

nr 153/7, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W                                      

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

wodociągowej rozdzielczej Ø 110 PE/PVC dla potrzeb budynku mieszkalnego 

na działce ewid. nr 230, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2050W                                            

w miejscowości Krzesk Królowa Niwa (działka ewid. nr 1041/1), w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do 

zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 764/1 w terminie                           

6.05.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2050W                                           

w miejscowości Krzesk Królowa Niwa (działka ewid. nr 1041/1) poprzez 

umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na 

działce ewid. nr 764/1 4 na okres 6.05.2020 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 3605W                                          

w miejscowości Pieróg (działka ewid. nr 866/1), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 812/2 w terminie 6.05.2020 r., ustalił opłatę 



za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W                                             

w miejscowości Pieróg (działka ewid. nr 866/1) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 812/2 na 

okres 6.05.2020 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,   

 zadanie pn: Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3604W, przez 

wieś Trzemuszka zostało wpisane do planu wydatków majątkowych Powiatu 

Siedleckiego na 2020 r., 

 przychylił się do wniosku Pana Bartłomieja Kurkusa – radnego Powiatu                              

i mieszkańców gminy Kotuń i przeznaczył na drogę powiatową gruntową                     

nr 3606W ok. 250 ton destruktu bitumiczno-betonowego oraz przekazał gminie 

Kotuń ok. 250 ton destruktu na remont drogi gminnej w miejscowości 

Chlewiska, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W                                     

w miejscowości Kłódzie (działka ewid. nr 988/2) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku na 

działce ewid. nr 668, 

 stwierdził wygaśnięcie decyzji D.6852.88.2020 z dnia 22.04.2020 r. w sprawie 

zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości Podnieśno 

 

Ad. pkt 17 

         Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił uznać przedłożoną przez mieszkańców wsi 

Okniny Podzdrój „petycję” (zał. nr 15) o budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3656W 

o dł. ok. 1880 m jako wniosek do rozpatrzenia. Zarząd zobowiązał Wydział Dróg do 

przedstawienia informacji, jaka byłaby długość chodnika w terenie zabudowanym. 

 

 Ad. pkt 18 

             Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Głównego Inspektora Transportu Drogowego 

w sprawie zainstalowania fotoradarów w ciągu drogi krajowej nr 2 w miejscowości Bojmie 

oraz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 696 w miejscowości Kisielany Kuce (zał. nr 16). Zarząd 



stoi na stanowisku, aby wystąpić do Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o informację     

dotyczącą ilości zdarzeń drogowych w ciągu ostatniego 1,5 roku na powyższych odcinkach 

dróg oraz na drodze wojewódzkiej nr 803 w miejscowości Żelków i jakie podjęte zostały 

działania dla zmniejszenia ilości zdarzeń drogowych. 

 

Ad. pkt 19 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował propozycję sprzedaży drewna 

pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych                       

Powiatu Siedleckiego (zał. nr 17). 

 

Ad. pkt 20 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dodatku 

motywacyjnego pani Krystynie Zarzeckiej p.o. dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 

w Mordach, na okres 2 miesięcy, tj. od 1 lipca do 31 sierpnia 2020 r., w wysokości 5 % stawki 

wynagrodzenia zasadniczego (zał. nr 18).      

 

Ad. pkt 21 

          Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXX/173/2020 w sprawie 

upoważnienia do sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej                           

(zał. nr 19). 

 

Ad. pkt 22 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił uznać za celowe działanie określone                             

w ofercie Stowarzyszenia Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna w Siedlcach i zlecić 

realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa (zał. nr 20). Skutki 

finansowe – 10 000 zł. 

 

Ad. pkt 23 

            Zarząd Powiatu, przy jednym głosie wstrzymującym – Pana Kazimierza Prochenki, 

nie wyraził zgody na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa przez 

Fundację Ultramaratonu Nadbużańskiego w Siedlcach (zał. nr 21). 

 

 

 



Ad. pkt 24 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Gminnego Ośrodka Kultury w Suchożebrach                     

(zał. nr 22), przy jednym głosie przeciw – Pana Edwarda Kokoszki, postanowił o wsparciu 

kwotą do 500 zł Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Przez okno kwarantanny”. Środki 

finansowe wykorzystane zostaną na zakup nagród rzeczowych.    

 

Ad. pkt 25 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt arkusza organizacji 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2020/2021 

(zał. nr 23). 

 

Ad. pkt 26 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt arkusza organizacji 

Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim na rok szkolny 2020/2021 

(zał. nr 24). 

 

Ad. pkt 27 

            Brak wolnych wniosków. 

                                                                                                STAROSTA 

Na tym protokół zakończono.                                       /-/ Karol Tchórzewski 

 

Protokółował Jan Kołodyński 

 

 


