
Protokół Nr CV/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 3 marca 2021 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 CIV/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                           

25 lutego 2021 r. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2021 r. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu wydatków na prace geodezyjne                                        

i kartograficzne w dziale 010 rozdział 01005 w 2021 r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu wydatków na prace geodezyjne                                         

i kartograficzne w dziale 710 rozdział 71012 w 2021 r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu wydatków na prace geodezyjne                                          

i kartograficzne w dziale 710 rozdział 71095 w 2021 r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi 

powiatowej na terenie Powiatu Łukowskiego. 

8. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew 

rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego. 

9. Rozpatrzenie prośby wójtów Gmin: Kotuń, Korczew, Paprotnia, Przesmyki, Wiśniew, 

Wodynie, Zbuczyn o zwiększenie kwoty dotacji celowej z zakresu zimowego 

utrzymania dróg powiatowych. 

10. Rozpatrzenie wniosków: 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3632W 

(działka ewid. nr 1213) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 1275 

obręb Kolonia Mordy, 

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

Mirmar s.c. Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. U5, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W (działka ewid.                  



nr 647) obręb Trzciniec w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 448, 

 Gminy Korczew w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej                         

nr 3601W w miejscowości Korczew (działka ewid. nr 635) i Laskowice (działka 

ewid. nr 202/1) w celu budowy sieci wodociągowej, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W                                     

w miejscowości Stara Dąbrówka (działki ewid. nr: 185, 167/2) w celu budowy 

sieci kanalizacji sanitarnej do nieruchomości na działce ewid. nr 189/3, 

 Mirmar s.c. Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. U5, w sprawie zajęcia 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3657W (działka ewid. nr 289)                                     

w miejscowości Smolanka w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

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

ewid. 865/1, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3657W w miejscowości Smolanka (działka 

ewid. nr 289) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce  ewid. nr 865/1, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3653W w miejscowości Trzciniec (działka 

ewid. nr 647) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce 

ewid. nr 434/1, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3653W w miejscowości Trzciniec (działka 

ewid. nr 647) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce  ewid. nr 434/1, 

 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu istniejącego zjazdu 

indywidualnego z drogi powiatowej nr 3637W w miejscowości Zbuczyn                          

do nieruchomości nr ewid. 1548/1, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3605W 

(działka ewid. nr 866/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 738 

obręb Pieróg, 



 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3601W                                       

w miejscowości Laskowice (działka ewid. nr 202/1) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 172, 

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

Elinvest Usługi Techniczne Siedlce ul. Mieszka I 16/11 w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W obręb Wołyńce 

Kol. (działka ewid. nr 665) w celu budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, 

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

ELMAZ Usługi Elektryczne ul. Ogińskich 25 Siedlce, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W obręb Zbuczyn  

(działka ewid. nr 509/3) w celu budowy przyłącza kablowego                                     

nn 0,4 kV do nieruchomości na działkach ewid. nr: 519, 520, 

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

Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W w miejscowości Kolonia Mordy 

(działka ewid. nr 1403/1) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do 

budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 1403/1, 

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

Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W w miejscowości Mroczki (działka 

ewid. nr 712/9) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku 

mieszkalnego na działkach ewid. nr: 522, 523/1, 

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

Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Ostoje (działka 

ewid. nr 214) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 96, 

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

Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W w miejscowości Mordy (działka 

ewid. nr 1522) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku 

mieszkalnego na działkach ewid. nr 2739/2, 



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

Mirmar s.c. Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. U5, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W (działka ewid. nr 

475) obręb Suchożebry w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 214/5, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 3641W (działka ewid. nr 

547) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 496/3 obręb Modrzew, 

 Media Telekom sp. z o.o. Siedlce ul. Chełmońskiego 74 w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W (działka ewid. nr 

361) obręb Strzała w celu budowy przyłącza telekomunikacyjnego podziemnej 

linii kablowej, 

 Zespołu Projektowania i Obsługi Inżynierskiej Budownictwa Drogowego 

„ToMaR-DROG” o uzgodnienie koncepcji dla projektu pn. „Rozbudowa                              

i przebudowa drogi gminnej 360902W i 360918W do granicy gminy – Gołąbek 

– Teodorów” w zakresie skrzyżowania drogi gminnej nr 360902W z drogą 

powiatową nr 3605W. 

11. Zapoznanie z informacją roczną Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

ustalającą wysokość opłaty stałej za usługi wodne Nr 634 ZZ Sokołów Podlaski, 

OS/2021. 

12. Zapoznanie z informacją roczną Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

ustalającą wysokość opłaty stałej za usługi wodne Nr 633 ZZ Sokołów Podlaski, 

OS/2021. 

13. Przyjęcie: 

 informacji o zrealizowanych inwestycjach i remontach w Powiecie Siedleckim                              

w 2020 r., 

 informacji o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Siedleckim i działalności 

Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2020 r., 

 sprawozdania z działalności DPT „Reymontówka” w Chlewiskach w 2020 r. 

14. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora 

Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim. 

16. Przyjęcie sprawozdania Stowarzyszenia Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu                                  

z wykonania zadania publicznego.  



17. Rozpatrzenie prośby Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Ozorowie                                                  

o dofinansowanie remontu remizy OSP w Ozorowie. 

18. Rozpatrzenie prośby kierownika Placówki Terenowej w Siedlcach KRUS                                                        

o ufundowanie nagród rzeczowych laureatom XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu 

Plastycznego dla dzieci – „Bezpiecznie na wsi”.  

19. Rozpatrzenie wniosku w sprawie umorzenia w całości należności za usunięcie z drogi                                 

i parkowanie motocykla Honda CB nr VIN RC 042-200-5040. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru oferty na wsparcie zadania publicznego z zakresu 

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej 

dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz dla osób 

przewlekle psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego” w 2021 r. 

21. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego                               

w Siedlcach samochodów osobowych i ich fizyczna likwidacja. 

22. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr CIV/2020 z posiedzenia                      

Zarządu Powiatu w dniu 25 lutego 2021 r. 

 

Ad. pkt 3 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CV/279/2021 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie powiatu na 2021 r. (zał. nr 1). 

 

Ad. pkt 4 

        Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CV/280/2021 w sprawie ustalenia planu 

wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 010 rozdział 01005 w 2021 r.                                 

(zał. nr 2).  

 

 

 



Ad. pkt 5 

        Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CV/281/2021 w sprawie ustalenia  planu 

wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział 71012 w 2021 r.                                

(zał. nr 3). 

 

Ad. pkt 6 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CV/282/2021 w sprawie ustalenia  

planu wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział 71095 w 2021 r. 

(zał. nr 4). 

 

Ad. pkt 7 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CV/283/2021 w sprawie 

zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu 

Łukowskiego (zał. nr 5). 

 

Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki 

drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego (zał. nr 6). 

Informację o sprzedaży należy zamieścić na stronie internetowej, w BIP, na tablicy ogłoszeń                   

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siedlcach, w prasie – Echo Katolickie. 

 

Ad. pkt 9 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie kwoty dotacji celowej                                             

z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych gminom: Kotuń, Korczew, 

Paprotnia, Przesmyki, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn,. Zwiększenie dotacji wypłacone zostanie 

w wysokości 50 % wartości II transzy środków przyznanych na zimowe utrzymanie dróg 

powiatowych.(zał. nr 7).    

 

Ad. pkt 10 

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

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3632W 

(działka ewid. nr 1213) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 1275 

obręb Kolonia Mordy, określając parametry techniczne, 



 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W 

(działka ewid. nr 647) obręb Trzciniec w celu budowy przyłącza kablowego nn 

0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 448, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3601W                          

w miejscowości Korczew (działka ewid. nr 635) i Laskowice (działka ewid. nr 

202/1) w celu budowy sieci wodociągowej, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W                                     

w miejscowości Stara Dąbrówka (działki ewid. nr: 185, 167/2) w celu budowy 

sieci kanalizacji sanitarnej do nieruchomości na działce ewid. nr 189/3, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3657W (działka ewid. 

nr 289) w miejscowości Smolanka w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV  do zasilania budynku mieszkalnego 

na działce ewid. 865/1 w terminie 3.03.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3657W                                          

w miejscowości Smolanka (działka ewid. nr 289) poprzez umieszczenie 

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

865/1 na okres 3.03.2021 r. – 31.12.2051 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 3653W                                         

w miejscowości Trzciniec (działka ewid. nr 647) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 434/1 w terminie 3.03.2021 r., 

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3653W                                           

w miejscowości Trzciniec (działka ewid. nr 647) poprzez umieszczenie 

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

434/1 na okres 3.03.2021 r. – 31.12.2051 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia 

pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego 

zgodnie z wnioskiem, 



 wyraził zgodę na wykonanie remontu istniejącego zjazdu indywidualnego                           

z drogi powiatowej nr 3637W w miejscowości Zbuczyn do nieruchomości                         

nr ewid. 1548/1, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3605W 

(działka ewid. nr 866/1) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 738 

obręb Pieróg, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3601W                                       

w miejscowości Laskowice (działka ewid. nr 202/1) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 172, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W obręb 

Wołyńce Kol. (działka ewid. nr 665) w celu budowy sieci elektroenergetycznej 

nn 0,4 kV, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W obręb 

Zbuczyn (działka ewid. nr 509/3) w celu budowy przyłącza kablowego nn                   

0,4 kV do nieruchomości na działkach ewid. nr: 519, 520, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3631W                       

w miejscowości Kolonia Mordy (działka ewid. nr 1403/1) w celu budowy 

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

1403/1, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W                      

w miejscowości Mroczki (działka ewid. nr 712/9) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego na działkach ewid. nr: 522, 

523/1, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W                        

w miejscowości Ostoje (działka ewid. nr 214) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 96, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3622W                           

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1522) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego na działkach ewid. nr 2739/2, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3614W 

(działka ewid. nr 475) obręb Suchożebry w celu budowy przyłącza kablowego 

nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 214/5, 



 zezwolił na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3641W (działka ewid. nr 

547) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 496/3 obręb Modrzew, 

określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W 

(działka ewid. nr 361) obręb Strzała w celu budowy przyłącza 

telekomunikacyjnego podziemnej linii kablowej – linia światłowodowa, 

 zaopiniował z uwagami koncepcję zagospodarowania terenu w zakresie 

skrzyżowania drogi gminnej nr 360902W z drogą powiatową nr 3605W dla 

zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej 360902W i 360918W do 

granicy gminy – Gołąbek – Teodorów”. 

 

Ad. pkt 11 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją roczną Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie ustalającą wysokość opłaty stałej za usługi wodne Nr 634 ZZ Sokołów 

Podlaski, OS/2021 (zał. nr 9). 

 

Ad. pkt 12 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją roczną Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie ustalającą wysokość opłaty stałej za usługi wodne Nr 633 ZZ Sokołów 

Podlaski, OS/2021 (zał. nr 10). 

 

Ad. pkt 13 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął: 

 informację o zrealizowanych inwestycjach i remontach w Powiecie Siedleckim                              

w 2020 r. (zał. nr 11), 

 informację o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Siedleckim i działalności 

Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2020 r. (zał. nr 12), 

 sprawozdanie z działalności DPT „Reymontówka” w Chlewiskach w 2020 r. 

(zał. nr 13) 

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

Rady Powiatu. 

 

 



Ad. pkt 14 

             Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu (zał. nr 14). 

 

Ad. pkt 15 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CV/284/2021 w sprawie przedłużenia 

powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej                            

w Stoku Lackim (zał. nr 15).  

 

Ad. pkt 16 

          Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął sprawozdanie Stowarzyszenia Sursum Corda                        

z siedzibą w Nowym Sączu z wykonania zadania publicznego (zał. nr 16). 

Zarząd Powiatu stoi na stanowisku, aby od 15 marca br. wprowadzić normalną (nie tylko 

zdalną) realizację powyższego zadania.   

 

Ad. pkt 17 

            Zarząd Powiatu, z uwagi na brak podstaw prawnych nie przeznaczył środków 

finansowych na dofinansowanie remontu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ozorowie                

(zał. nr 17).  

 

Ad. pkt 18 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę kierownika Placówki Terenowej w Siedlcach 

KRUS (zał. nr 18), jednogłośnie postanowił o ufundowanie nagród rzeczowych za                          

kwotę do 700 zł laureatom etapu powiatowego XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu 

Plastycznego dla dzieci – „Bezpiecznie na wsi”. Powiat Siedlecki w pracach Komisji 

Konkursowej reprezentować będzie Pani Marta Gromek – pracownik Wydziału Promocji                       

i Rozwoju. 

 

Ad. pkt 19 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o rozłożeniu na raty należności do zapłaty                     

w wysokości 3877 zł za usunięcie z drogi i parkowanie motocykla Honda CB, nr VIN RC042-

200-5040 (zał. nr 19). 

 

 

 



Ad. pkt 20 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CV/285/2021 w sprawie wyboru 

oferty na wsparcie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom 

i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. 

„Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami 

otępiennymi oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego” 

w 2021 r. (zał. nr 20). 

 

Ad. pkt 21 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na (zał. nr 21): 

 przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach samochodu osobowego marki Opel Vectra,                                

nr rejestracyjny WOR 5L35, z wartością początkową brutto w kwocie 400 zł 

określoną przez rzeczoznawcę, 

 przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach samochodu osobowego marki Opel Astra,                                

nr rejestracyjny WSI 17404, z wartością początkową brutto w kwocie 400 zł 

określoną przez rzeczoznawcę, 

 dokonanie fizycznej likwidacji w/w pojazdów (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. 

 

Ad. pkt 22 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie poparł wniosek radnego powiatu Pana                                   

Edwarda Kokoszki i zobowiązał Wydział Dróg do przeprowadzenia kontroli nawierzchni drogi 

powiatowej w miejscowości Dąbrówka Stany, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

popękania nawierzchni wokół studzienek kanalizacyjnych. 

           Zarząd Powiatu zapoznał się z protestem mieszkańców gminy Zbuczyn, przeciwko 

rozbudowie kurników tuż za szkołą przy drodze powiatowej Dziewule – Smolanka (zał. nr 22).   

  

Na tym protokół zakończono.                                               

                                                                                                        STAROSTA 

Protokółował Jan Kołodyński                                                /-/ Karol Tchórzewski   



 

 

 

 

 


