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Protokół Nr LXXX/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 5 sierpnia 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 LXXIX/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach                       

w dniu 29 lipca 2020 r. 

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

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg wewnętrznych 

na terenie gminy Mokobody do kategorii dróg gminnych. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg wewnętrznych 

na terenie gminy Zbuczyn do kategorii dróg gminnych. 

7. Przyjęcie:  

 Informacji SPZOZ w Siedlcach o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej 

mieszkańcom Powiatu Siedleckiego, 

 Informacji Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach na 

temat funkcjonowania Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorskiego Służb 

Ratowniczych, 

 Informacji NFZ w Warszawie Delegatura w Siedlcach na temat aktualnego 

zabezpieczenia podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu 

Siedleckiego przez NFZ, 

 Sprawozdania z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu oraz Domu nad 

Liwcem w Kisielanach - Żmichach za okres I półrocza 2020 roku, 

 Informacji Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na temat 

możliwości pozyskania środków w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 



str. 2 
 

8. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu w Siedlcach. 

9. Zapoznanie z wnioskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dotyczącym ustalenia 

stanu faktycznego i ewentualne podjęcie działań, mających na celu usunięcie 

problemu zalewania posesji wodą opadową z drogi powiatowej w miejscowości 

Wólka Soseńska. 

10. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego drogi powiatowej w miejscowości Wólka 

Soseńska przekazanego przez Radę Powiatu w Siedlcach Uchwałą NR XVI/107/2020 

z dnia 29 lipca 2020 r. 

11. Zapoznanie z pismem Dyrektora Domu nad Liwcem w Kisielanach – Żmichach                       

dotyczącym sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych. 

12. Rozpatrzenie pisma dotyczącego postępowania administracyjnego w sprawie 

warunków zabudowy na działce nr 176/1 w miejscowości Tarków, gmina Przesmyki 

oraz rekultywacji stawu na działce nr 170/1 w miejscowości Tarków, gmina 

Przesmyki. 

13. Rozpatrzenie prośby Miasta i Gminy Mordy o wsparcie finansowe przeznaczone na 

pokrycie kosztów wynajmu zadaszenia na scenę oraz druk plakatów i zaproszeń 

podczas organizacji obchodów 100. rocznicy wybuchu zwycięskiej Bitwy 

Warszawskiej, organizowanych w Mordach w dniu Święta Wojska Polskiego –                     

15 sierpnia br. 

14. Przyjęcie Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2021. 

15. Przyjęcie projektu aneksu nr 2/2020 do umowy nr RS 640.1.U-2.2014 z dnia 

23.12.2014 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów działalności 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kisielanach. 

16. Zapoznanie się z informacją dotyczącą rozliczenia środków finansowych 

przekazanych w 2019 roku na realizację pilotażowego programu „Aktywny 

Samorząd”. 

17. Rozpatrzenie wniosków: 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W w celu budowy 

zjazdu indywidualnego do nieruchomości nr ewid. 400/1 w miejscowości 

Mościbrody, gmina Wiśniew, 
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 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3659W 

(działka nr ewid. 165/3) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 91                

w miejscowości Oleksin, gm. Kotuń, 

 Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Odział Zakład Gazowniczy                            

w Warszawie, ul. Równoległa 4A Warszawa, w imieniu której wystąpił Mont 

Gaz, ul. Garwolińska 3 lok. 2 Siedlce w sprawie zadysponowania pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszyn (działka 

ewid. nr 177), gm. Siedlce w celu budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia 

Ø25PE zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 258, 

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

Bandrowskiego 16 Tarnów w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3633W w miejscowości Błogoszcz (działka ewid. nr 253),              

gm. Siedlce, poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia do 

budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce ewid. nr 144, 

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

drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Błogoszcz (działka ewid. nr 253), 

gm. Siedlce w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

gazu średniego ciśnienia zasilającego działkę ewid. nr 144, 

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

Bandrowskiego 16 Tarnów w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3633W w miejscowości Błogoszcz (działka ewid. nr 253, 

153/1), gm. Siedlce, poprzez umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia 

do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce ewid. nr 153/7, 

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

drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Błogoszcz (działka ewid. nr 253, 

153/1), gm. Siedlce w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego działkę ewid. nr 153/7, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W                  

w miejscowości Gołąbek (działka ewid. nr 1341), gm. Skórzec w celu budowy 

przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb 

budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce ewid. nr 199/1 i 199/3, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W                 

w miejscowości Cielemęc (działka ewid. nr 481), gm. Zbuczyn w celu budowy 
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przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego 

zlokalizowanego na działce ewid. nr 472, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3657W w miejscowości Smolanka (działka 

ewid. nr 289), gm. Zbuczyn, poprzez umieszczenie przyłącza kablowego                   

nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość ewid. nr 201/2, 

 Instalatorstwa Elektrycznego, ul. Północna 43 Siedlce  w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3657W w miejscowości Smolanka (działka 

ewid. nr 289), gm. Zbuczyn w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza kablowego niskiego napięcia 0,4KV do zasilania budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 201/2, 

 Przedsiębiorstwa Robót Budowlano – Instalacyjno – Inżynieryjnych 

„BUDOKAN”, ul. Berka Joselewicza 2 Łosice w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Stok Lacki, ul. 

Gryczna (działka ewid. nr 535, 366/27, 326/4) gm. Siedlce, w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz 

hydrantu, 

 Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3638W w miejscowości Zbuczyn, ul. Klonowa w celu budowy 

oświetlenia ulicznego. 

18. Rozpatrzenie prośby Gminy Kotuń o nieodpłatne przekazanie destruktu asfaltowego             

z przeznaczeniem do naprawy dróg gminnych oraz prośby Gminy Skórzec                            

o przekazanie destruktu asfaltowego z trwającej inwestycji drogowej na terenie gminy 

Skórzec na drogach powiatowych na rzecz Gminy Skórzec. 

19. Rozpatrzenie wniosku Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ireny Ostaszyk            

w Mordach o nieodpłatne przekazanie części składników majątku ruchomego 

likwidowanego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach - tj. 6 szt. regałów na 

księgozbiory. 

20. Rozpatrzenie wniosku Zespołu Oświatowego w Mordach ul. Kilińskiego 13                          

o nieodpłatne przekazanie części składników majątku ruchomego likwidowanego 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach, zgodnie z załączonym wykazem. 
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21. Rozpatrzenie prośby Komisji Budżetu oraz Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa 

Publicznego i Rynku Pracy o przedstawienie analizy kosztów leasingu ciągnika                    

w porównaniu z najmem długoterminowym. 

22. Rozpatrzenie wniosku IMAGE RECORDING SOLUTIONS Sp. z o.o., ul. Arkuszowa 

190 Warszawa  o odstąpienie od kar umownych – umowa z dnia 2 lipca 2020 r. na 

zadanie Dostawa laptopów i oprogramowania dla potrzeb realizacji projektu 

grantowego pod nazwą ”Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 

w systemie kształcenia zdalnego”. 

23. Rozpatrzenie prośby Dyrektora Ośrodka Kultury w Wiśniewie o dofinansowanie 

zakupu pamiątkowych statuetek dla uczestników XIV Mazowieckiego Festiwalu 

Kapel Ludowych „Pod Siedlcami w Wiśniewie”, który odbędzie się dnia 9 sierpnia br.              

w Wiśniewie. 

24. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr LXXIX/2020 z posiedzenia                      

Zarządu Powiatu w dniu 29 lipca 2020 r. 

 

Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXX/205/2020 w sprawie 

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

 

Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXX/206/2020 w sprawie 

przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                           

w Siedlcach (zał. nr 2). 

 

Ad. pkt 5 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXX/207/2020 w sprawie 

zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg wewnętrznych na terenie gminy Mokobody do 

kategorii dróg gminnych (zał. nr 3). 
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Ad. pkt 6 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXX/208/2020 w sprawie 

zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg wewnętrznych na terenie gminy Zbuczyn do 

kategorii dróg gminnych (zał. nr 4). 

 

Ad. pkt 7 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął: 

 Informację SPZOZ w Siedlcach o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej 

mieszkańcom Powiatu Siedleckiego, 

 Informację Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach 

na temat funkcjonowania Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorskiego 

Służb Ratowniczych, 

 Informację NFZ w Warszawie Delegatura w Siedlcach na temat aktualnego 

zabezpieczenia podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu 

Siedleckiego przez NFZ, 

 Sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu oraz Domu nad 

Liwcem w Kisielanach - Żmichach za okres I półrocza 2020 roku, 

 Informację Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na temat 

możliwości pozyskania środków w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa mazowieckiego na lata 2014-2020 

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach z prośbą o przedłożenie 

na posiedzenia merytorycznych Komisji i pod obrady Rady Powiatu (zał. nr 5). 

 

Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu w Siedlcach                 

(zał. nr 6). 

 

Ad. pkt 9, Ad. pkt 10 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

dotyczącym ustalenia stanu faktycznego i ewentualne podjęcie działań, mających na celu 

usunięcie problemu zalewania posesji wodą opadową z drogi powiatowej w miejscowości 

Wólka Soseńska oraz przyjął do realizacji wniosek dotyczący drogi powiatowej                              

w miejscowości Wólka Soseńska przekazany przez Radę Powiatu w Siedlcach Uchwałą NR 

XVI/107/2020 z dnia 29 lipca 2020 r.  
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Zarząd Powiatu jednogłośnie zobowiązał Wydział Dróg do przeprowadzenia kontroli 

wyjaśniającej ww. sytuację oraz do kontroli stan odtworzenia odcinka rowu w miejscowości 

Wólka Soseńska (zał. nr 7). 

 

Ad. pkt 11 

 Zarząd Powiatu zapoznał się  i zaakceptował pismo Dyrektora Domu nad Liwcem  

w Kisielanach – Żmichach dotyczące sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych                             

(zał. nr 8).   

 

Ad. pkt 12 

Zarząd Powiatu rozpatrując pismo dotyczące postępowania administracyjnego                       

w sprawie warunków zabudowy na działce nr 176/1 w miejscowości Tarków, gmina 

Przesmyki oraz rekultywacji stawu na działce nr 170/1 w miejscowości Tarków, gmina 

Przesmyki jednogłośnie postanowił przekazać ww. pismo zgodnie z właściwością do Wójta 

Gminy Przesmyki (zał. nr 9). 

 

Ad. pkt 13 

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Miasta i Gminy Mordy o wsparcie finansowe 

przeznaczone na pokrycie kosztów wynajmu zadaszenia na scenę oraz druk plakatów                          

i zaproszeń podczas organizacji obchodów 100. rocznicy wybuchu zwycięskiej Bitwy 

Warszawskiej, organizowanych w Mordach w dniu Święta Wojska Polskiego –                     

15 sierpnia br. jednogłośnie postanowił dofinansować ww. obchody w kwocie 2000 zł.                

(zał. nr 10). 

 

Ad. pkt 14 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął Program współpracy Powiatu Siedleckiego                 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2021, po szczegółowych wyjaśnieniach Pana Starosty dotyczących 

planowanej kwoty na ww. realizację programu (zał. nr 11). 

 

Ad. pkt 15 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął Aneks nr 2/2020 do umowy nr                                  

RS 640.1.U-2.2014 z dnia 23.12.2014 r. określającej warunki i wysokość dofinansowania 

kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kisielanach (zał. nr 12). 
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Ad. pkt 16 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą rozliczenia środków 

finansowych przekazanych w 2019 roku na realizację pilotażowego programu „Aktywny 

Samorząd” przedstawioną przez Oddział PFRON w Warszawie (zał. nr 13). 

 

Ad. pkt 17 

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

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W                               

w celu budowy zjazdu indywidualnego do nieruchomości nr ewid. 400/1                  

w miejscowości Mościbrody, gmina Wiśniew o powierzchni: pobocze 7,2 m
2
, 

jezdnia do 50 % szerokości – 4,5 m
2
 w dniu 7-8.08.2020 r., ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3659W 

(działka ewid. nr 165/3) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 91                        

w miejscowości Oleksin, gm. Kotuń, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W               

w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 177), gm. Siedlce w celu budowy 

przyłącza  gazu średniego ciśnienia Ø 25PE zasilającego budynek mieszkalny 

na działce ewid. nr 258, określając warunki zezwolenia, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                               

w miejscowości Błogoszcz (działka ewid. nr 253), gm. Siedlce, poprzez 

umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego 

zlokalizowanego na działce ewid. nr 144, o powierzchni 0,35 m
2
, na okres 

10.08.2020 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 3633W                               

w miejscowości Błogoszcz (działka ewid. nr 253), gm. Siedlce                               

w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego 

ciśnienia zasilającego działkę ewid. nr 144, o powierzchni 2 m
2
 w terminie 

10.08.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 
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 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                               

w miejscowości Błogoszcz (działka ewid. nr 253, 153/1), gm. Siedlce, poprzez 

umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego 

zlokalizowanego na działce ewid. nr 153/7, o powierzchni 0,55 m
2
, na okres 

21.08.2020 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 3633W                               

w miejscowości Błogoszcz (działka ewid. nr 253, 153/1), gm. Siedlce                               

w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego 

ciśnienia zasilającego działkę ewid. nr 153/7, o powierzchni 9 m
2
 w terminie 

21.08.2020 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), gm. Skórzec w celu budowy 

przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb 

budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce ewid. nr 199/1 i 199/3, 

określając warunki zezwolenia, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W                  

w miejscowości Cielemęc (działka ewid. nr 481), gm. Zbuczyn w celu budowy 

przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego 

zlokalizowanego na działce ewid. nr 472, określając warunki zezwolenia, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3657W                               

w miejscowości Smolanka (działka ewid. nr 289), gm. Zbuczyn, poprzez 

umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość ewid. 

nr 201/2, o powierzchni 3,01 m
2
, na okres 06.08.2020 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 3657W                               

w miejscowości Smolanka (działka ewid. nr 289), gm. Zbuczyn                              

w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza kablowego              

nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 201/2,              
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o powierzchni 96,22 m2
 w terminie 06.08.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                               

w miejscowości Stok Lacki ul. Gryczna (działka ewid. nr 535, 366/27, 326/4), 

gm. Siedlce w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci 

kanalizacji sanitarnej oraz hydrantu, o powierzchni 57,20 m
2
 w terminie 

05.08.2020 – 13.08.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W                 

w miejscowości Zbuczyn, ul. Klonowa w celu budowy oświetlenia ulicznego 

zgodnie z umową użyczenia.   

Ad. pkt 18 

Zarząd Powiatu przy jednym głosie przeciw Pana Edwarda Kokoszki postanowił 

przekazać nieodpłatnie destrukt asfaltowy z trwających inwestycji na drogach 

powiatowych Gminie Kotuń w ilości 100 ton i Gminie Skórzec w ilości 100 ton                    

(zał. nr 15). 

 

Ad. pkt 19 

Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej im. 

Ireny Ostaszyk w Mordach o nieodpłatne przekazanie części składników majątku ruchomego 

likwidowanego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach - tj. 6 szt. regałów na 

księgozbiory jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie w formie darowizny 

ww. regałów (zał. nr 16). 

 

Ad. pkt 20 

Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek Zespołu Oświatowego w Mordach                              

ul. Kilińskiego 13 o nieodpłatne przekazanie części składników majątku ruchomego 

likwidowanego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach, zgodnie z załączonym 

wykazem (zał. nr 17) jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie   w formie 

darowizny części składników majątku ruchomego będącego na stanie Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Mordach, wymienionych w załączonym wykazie za wyjątkiem 

pozycji: 151.(3), 161.(41), 177.(27), 311.(93), 330.(28), 331.(6), 339.(16), 343.(33), 344.(34), 

345.(36), 347.(53), 352.(27), 353.(31). 
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Ad. pkt 21 

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Komisji Budżetu oraz Komisji Infrastruktury, 

Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy o przedstawienie analizy kosztów leasingu 

ciągnika w porównaniu z najmem długoterminowym, informuję iż koszty najmu 

długoterminowego nie były rozpatrywane, ponieważ Zarząd Powiatu zdecydował by 

pozyskany ciągnik stał się majątkiem trwałym Powiatu i był wykorzystywany do letniego                       

i zimowego utrzymania dróg powiatowych, czego nie uwzględnia długoterminowy wynajem 

(zał. nr 18). 

 

Ad. pkt 22 

Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek IMAGE RECORDING SOLUTIONS                       

Sp. z o.o., ul. Arkuszowa 190 Warszawa  o odstąpienie od kar umownych z tytułu opóźnienia 

w realizacji dostawy – umowa z dnia 2 lipca 2020 r. na zadanie Dostawa laptopów                              

i oprogramowania dla potrzeb realizacji projektu grantowego pod nazwą ”Zdalna Szkoła – 

wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” jednogłośnie 

postanowił odstąpić od naliczania kar umownych od ww. umowy  w oparciu  o przedłożone 

oświadczenie wykonawcy (zał. nr 19). 

 

Ad. pkt 23 

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Dyrektora Ośrodka Kultury w Wiśniewie                           

o dofinansowanie zakupu pamiątkowych statuetek dla uczestników XIV Mazowieckiego 

Festiwalu Kapel Ludowych „Pod Siedlcami w Wiśniewie”, który odbędzie się dnia 9 sierpnia 

br. w Wiśniewie jednogłośnie postanowił dofinansować ww. festiwal w kwocie 500 zł.                

(zał. nr 20). 

 
Ad. pkt 24 

          Brak wolnych wniosków. 

 

 STAROSTA 

                                                                                                                /-/ Karol Tchórzewski 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokółowała Edyta Kopczyk 


