
Protokół Nr LXXXII/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 26 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 LXXXI/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                               

12 sierpnia 2020 r. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na 

prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 010 rozdział 01005 w 2020 r. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na 

prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział 71095 w 2020 r. 

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

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia „Informacji o kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2020 – 2023 za                            

I półrocze 2020 roku”. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia „Informacji o przebiegu wykonania 

budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2020 roku”. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia „Informacji o przebiegu wykonania planu 

finansowego samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej 

„REYMONTÓWKA” w Chlewiskach za I półrocze 2020 roku”. 

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

10. Podjęcie decyzji w sprawie darowizny nieruchomości położonej w mieście Mordy, 

oznaczonej jako działki nr: 1970, 1971, 1974/2, 1974/3, 1974/4, 1975/2, 1975/3, 1979 

– na rzecz Miasta i Gminy Mordy. 

11. Rozpatrzenie wniosków: 

 mieszkańców wsi Oleksin o wykonanie remontu drogi powiatowej nr 3659W     

na odcinku od mostu na rzece Kostrzyń do skrzyżowania z drogą gminną                          

w miejscowości Żdżar, 



 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3605W 

(działka ewid. nr 1260/3) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 984/2 

w miejscowości Kotuń, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3616W 

(działka ewid. nr 1260/3) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 380/1 

w miejscowości Strzała, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W w miejscowości 

Cielemęc (działka ewid. nr 481) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na 

działce ewid. nr 472, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W w miejscowości 

Cielemęc (działka ewid. nr 155/1) poprzez umieszczenie przyłącza 

wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 472, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3625W, 3622W                                            

w miejscowości Głuchówek poprzez umieszczenie przyłącza wodociągowego 

dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 266, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3625W, 3622W                                              

w miejscowości Głuchówek w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. 

nr 266, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3684W w miejscowości Mordy (działka ewid. 

nr 2439) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 2440/1, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3684W w miejscowości Mordy (działka ewid. 

nr 2439) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość nr ewid. 319/7, 

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

Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 177) poprzez 

umieszczenie przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego na 

działce ewid. nr 258, 



 Mont-Gaz Siedlce ul. Garwolińska 3 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 177) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia 

zasilającego działkę ewid. nr 258, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W                                      

w miejscowości Gołąbek (działka ewid. nr 1341) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku 

mieszkalnego na działkach ewid. nr: 249/3, 249/5), 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3667W 

(działka ewid. nr 604/3) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 135/1      

w miejscowości Izdebki Kosny, 

 w sprawie lokalizacji dwóch zjazdów indywidualnych z drogi powiatowej                         

nr 3616W (działka ewid. nr 361) do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 

375/2, 375/3 w miejscowości Strzała, 

 w sprawie lokalizacji trzech zjazdów indywidualnych z drogi powiatowej                      

nr 3616W (działka ewid. nr 361) do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 

375/4, 375/5, 375/6 w miejscowości Strzała, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3668W 

(działka ewid. nr 1805/2) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 1315/2                                         

w miejscowości Zbuczyn, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3610W 

(działka ewid. nr 671) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 384/4                                         

w miejscowości Nowe Opole, 

 w sprawie przebudowy zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3646W 

(działka ewid. nr 570/2) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 3/1                       

w miejscowości Dąbrówka Stany, 

 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie przejścia na posesję nr ewid. 3/2                         

z drogi powiatowej nr 3646W w miejscowości Dąbrówka Stany, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                     

w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 177) w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia Ø 25 PE zasilającego budynek mieszkalny na działkach 

ewid. nr: 359/7, 359/8, 



 Gminy Siedlce w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3617W w miejscowościach: Golice, Golice Kol. (działki ewid. nr 699/1, 132)      

w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków wraz                      

z zasilaniem energetycznym, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3647W 

(działka ewid. nr 621) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 211                        

w miejscowości Żeliszew Podkościelny. 

12. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew 

rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego. 

13. Zaopiniowanie wysokości dodatku motywacyjnego dyrektorom: 

 Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim, 

 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim. 

14. Zaopiniowanie wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektora Powiatowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach. 

16. Przyjęcie: 

 sprawozdania z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                

w Stoku Lackim w I półroczu 2020 r., 

 sprawozdania z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej  w Stoku Lackim za I półrocze 2020 r., 

 sprawozdania z działalności Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach                                 

za I półrocze 2020 r., 

 informacji nt. realizacji zadań przez Wydział Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Siedlcach w 2019 r., 

 informacji o realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za I półrocze 2020 r., 

 sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                               

w Siedlcach za I półrocze 2020 r. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konkursu na przygotowanie projektu 

graficznego na „Logo Powiatu Siedleckiego”. 



18. Rozpatrzenie prośby Duszpasterza Środowisk Twórczych Diecezji Siedleckiej                                

o sfinansowanie pobytu ok. 140 osób w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”                            

w Chlewiskach w dniu 22 września br.  

19. Rozpatrzenie prośby Dowódcy 18 Batalionu Dowodzenia o ufundowanie gabloty na 

sztandar dla 18 Batalionu Dowodzenia w Siedlcach. 

20. Rozpatrzenie prośby Stowarzyszenia Dobroczynnego w Skórcu o dofinansowanie 

loterii fantowej podczas dożynek Gminno-Parafialnych. 

21. Przyjęcie informacji nt. przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku 

szkolnego 2020/2021: 

 Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim, 

 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim. 

22. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Powiatowego 

Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2020 – 2030”. 

23. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego                                

w Siedlcach samochodu osobowego i jego fizyczna likwidacja. 

24. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego przekazania mienia Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Mordach, Zespołowi Oświatowemu w Mordach.  

25. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu przy jednym głosie wstrzymującym – Wicestarosty Siedleckiego, 

przyjął protokół nr LXXXI/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 12 sierpnia 2020 r. 

 

Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXXII/210/2020 w sprawie 

zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne                     

w dziale 010 rozdział 01005 w 2020 r. (zał. nr 1). 

 

 

 

 



Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXXII/211/2020 w sprawie 

zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne                      

w dziale 710 rozdział 71095 w 2020 r. (zał. nr 2). 

 

Ad. pkt 5 

         Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXXII/212/2020 w sprawie 

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

inwestycji drogowej (zał. nr 3). 

 

Ad. pkt 6 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXXII/213/2020 w sprawie 

przedstawienia „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Siedleckiego na lata 2020 – 2023 za I półrocze 2020 roku” (zał. nr 4). Zarząd postanowił 

przedstawić Radzie Powiatu w Siedlcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie 

Zespół w Siedlcach „Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Siedleckiego na lata 2020 – 2023 za I półrocze 2020 roku” w brzmieniu stanowiącym 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

Ad. pkt 7 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXXII/214/2020 w sprawie 

przedstawienia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 

2020 roku” (zał. nr 5). Zarząd postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Siedlcach                                        

i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach „Informację o przebiegu 

wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2020 roku” w brzmieniu stanowiącym 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXXII/215/2020 w sprawie 

przedstawienia „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej 

instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach za I półrocze 

2020 roku” (zał. nr 6). Zarząd postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Siedlcach                                        

i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach „Informację o przebiegu 

wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej 



„REYMONTÓWKA” w Chlewiskach za I półrocze 2020 roku” w brzmieniu stanowiącym 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

Ad. pkt 9 

        Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXXII/216/2020 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie powiatu na 2020 r. (zał. nr 7). 

 

Ad. pkt 10 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił, na prośbę Pana Piotra Glińskiego – Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjąć decyzję w sprawie darowizny nieruchomości 

położonej w mieście Mordy, oznaczonej jako działki nr: 1970, 1971, 1974/2, 1974/3, 1974/4, 

1975/2, 1975/3, 1979 w dniu 9 września br. 

 

Ad. pkt 11 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 8), jednogłośnie postanowił: 

 rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Oleksin o wykonanie remontu drogi 

powiatowej nr 3659W na odcinku od mostu na rzece Kostrzyń do skrzyżowania 

z drogą gminną  w miejscowości Żdżar. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku 

podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2021 r., 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3605W 

(działka ewid. nr 1260/3) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 984/2 

w miejscowości Kotuń, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3616W 

(działka ewid. nr 1260/3) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 380/1 

w miejscowości Strzała, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W                                          

w miejscowości Cielemęc (działka ewid. nr 481) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 472 w terminie 27.08.2020 r., ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W                                           

w miejscowości Cielemęc (działka ewid. nr 155/1) poprzez umieszczenie 

przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. 



nr 472 na okres 27.08.2020 r. – 31.12.2025 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 dróg powiatowych nr: 3625W, 3622W                                            

w miejscowości Głuchówek poprzez umieszczenie przyłącza wodociągowego 

dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 266 na okres 2.09.                   

2020 r. – 31.12.2025 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego 

oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie                                

z wnioskiem, 

 zezwolił na na zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3625W, 3622W                                            

w miejscowości Głuchówek w celu prowadzenia robót polegających na budowie  

przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. 

nr 266 w terminie 2.09.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3684W                                           

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 2439) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 2440/1 w terminie 27.08.2020 r., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3684W                                              

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 2439) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość nr ewid. 319/7 na okres 27.08.                   

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 3632W                                          

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

gazu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 258 na 

okres 27.08.2020 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 3632W                                           

w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 177) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego 

działkę ewid. nr 258 w terminie 27.08.2020 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) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku 

mieszkalnego na działkach ewid. nr: 249/3, 249/5), 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3667W 

(działka ewid. nr 604/3) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 135/1       

w miejscowości Izdebki Kosny, 

 zezwolił na lokalizację dwóch zjazdów indywidualnych z drogi powiatowej                      

nr 3616W (działka ewid. nr 361) do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 

375/2, 375/3 w miejscowości Strzała, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na lokalizację trzech zjazdów indywidualnych z drogi powiatowej nr 

3616W (działka ewid. nr 361) do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 

375/4, 375/5, 375/6 w miejscowości Strzała, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3668W 

(działka ewid. nr 1805/2) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 1315/2                                         

w miejscowości Zbuczyn, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3610W 

(działka ewid. nr 671) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 384/4                                         

w miejscowości Nowe Opole, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3646W 

(działka ewid. nr 570/2) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 3/1                     

w miejscowości Dąbrówka Stany, określając parametry techniczne, 

 wyraził zgodę na wykonanie przejścia na posesję nr ewid. 3/2 z drogi 

powiatowej nr 3646W w miejscowości Dąbrówka Stany, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                     

w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 177) w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia Ø 25 PE zasilającego budynek mieszkalny na działkach 

ewid. nr: 359/7, 359/8, 



 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                      

w miejscowościach: Golice, Golice Kol. (działki ewid. nr 699/1, 132) w celu 

budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków wraz z zasilaniem 

energetycznym, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3647W 

(działka ewid. nr 621) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 211                        

w miejscowości Żeliszew Podkościelny, określając parametry techniczne. 

 

Ad. pkt 12 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował propozycję sprzedaży drewna 

pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu 

Siedleckiego (zał. nr 9). Sprzedaż drewna zostanie przeprowadzona w formie ogłoszenia 

zamieszczonego w Tygodniku Regionalnym Echo Katolickie oraz na fanpage Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach.  

 

Ad. pkt 13 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował propozycję przyznania 

dodatków motywacyjnych w wysokości 20% stawki wynagrodzenia zasadniczego dyrektorom 

szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Siedlecki (zał. nr 10): 

 Panu Mirosławowi Bieńkowi – dyrektorowi Powiatowej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Stoku Lackim, na okres 6 miesięcy, tj. od 1 września 2020 r.                            

do 28 lutego 2021 r., 

  Pani Annie Hołowni – dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Stoku Lackim, na okres 6 miesięcy, tj. od 1 września 2020 r. do 28 lutego 2021 r. 

 

Ad. pkt 14 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował propozycję przyznania dodatku 

funkcyjnego w wysokości 60% stawki wynagrodzenia zasadniczego Panu                              

Mirosławowi Bieńkowi - dyrektorowi Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej                      

w Stoku Lackim, na okres 12 miesięcy, tj. od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.                        

(zał. nr 11). 

 

 



Ad. pkt 15 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXXII/217/2020 w sprawie 

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Siedlcach (zał. nr 12). 

 

Ad. pkt 16 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął: 

 sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                  

w Stoku Lackim w I półroczu 2020 r. (zał. nr 13), 

 sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Stoku Lackim za I półrocze 2020 r. (zał. nr 14), 

 sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach                                 

za I półrocze 2020 r. (zał. nr 15), 

 informację o realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za I półrocze 2020 r.                           

(zał. nr 16), 

 sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                               

w Siedlcach za I półrocze 2020 r. (zał. nr 17) 

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

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął:   

 informację nt. realizacji zadań przez Wydział Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Siedlcach w 2019 r. (zał. nr 18)  

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

merytorycznej Komisji. 

 

Ad pkt 17 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXXII/218/2020 w sprawie 

przeprowadzenia konkursu na przygotowanie projektu graficznego na „Logo Powiatu 

Siedleckiego” (zał. nr 19). 

 

Ad. pkt 18 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Duszpasterza Środowisk Twórczych Diecezji 

Siedleckiej (zał. nr 20), jednogłośnie postanowił o dofinansowaniu kwotą do 3000 zł /dział 750/ 



pobytu 140 osób wraz z poczęstunkiem w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”                                    

w Chlewiskach w dniu 22 września br. – uczestników I Spotkania Środowisk Twórczych.  

 

Ad. pkt 19 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Dowódcy 18 Batalionu Dowodzenia (zał. nr 21), 

jednogłośnie postanowił o ufundowaniu za kwotę do 1880 zł gabloty na sztandar dla                                

18 Batalionu Dowodzenia w Siedlcach.   

 

Ad. pkt 20 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prezesa Skórzeckiego Stowarzyszenia 

Dobroczynnego w Skórcu (zał. nr 22), jednogłośnie postanowił o przeznaczeniu gadżetów 

będących na stanie Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa celem wsparcia loterii fantowej 

organizowanej w dniu 30 sierpnia br. podczas dożynek Gminno-Parafialnych w Skórcu.   

 

Ad. pkt 21 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął: 

 informację nt. przygotowania Powiatowej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Stoku Lackim do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021                   

(zał. nr 23), 

 informację nt. przygotowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                           

w Stoku Lackim do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 (zał. nr 24) 

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

o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji. 

 

Ad. pkt 22 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

uchwalenia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2020 

– 2030” (zał. nr 25) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie 

pod obrady Rady Powiatu. 

 

 

 

 

 



Ad. pkt 23 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na (zał. nr 26): 

 przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego                     

w Siedlcach samochodu osobowego marki Deawoo Matiz, o nr. rej. WSI 18W3                             

z wartością początkową 350 zł brutto określoną przez rzeczoznawcę, 

 dokonanie fizycznej likwidacji w/w pojazdu (po przyjęciu do ewidencji Starostwa), 

poprzez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu lub do punktu 

zbierania pojazdów i zdjęcie z ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach.    

 

Ad. pkt 24 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na przekazanie Zespołowi Oświatowemu 

w Mordach, wymienionego w załączniku nr 2 do pisma nr ZOŚ/4040/8/65/2020 z dnia 

21.08.2020 r. majątku będącego na stanie zlikwidowanego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 

w Mordach (zał. nr 27). 

 

Ad. pkt 25  

            Brak wolnych wniosków. 

                                                                                                        STAROSTA 

                                                                                              /-/ Karol Tchórzewski 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokółował Jan Kołodyński 

 

 


