
Protokół Nr CVI/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 17 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 CV/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                           

3 marca 2021 r. 

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

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

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2024. 

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert 

złożonych w otwartym konkursie na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań 

publicznych w 2021 r. 

7. Przyjęcie: 

 informacji z działalności Biura Powiatowego w Siedlcach ARiMR za 2020 r., 

 sprawozdania z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach oraz 

Domu nad Liwcem w Kisielanach w 2020 r., 

 sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                          

w Siedlcach w 2020 r., obejmującego realizację zadań z zakresu: Powiatowego 

Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Siedleckim na lata 2020 – 

2022, Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2020, Programu 

Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie                           

na terenie Powiatu Siedleckiego na lata 2017 – 2020 oraz wykaz potrzeb                           

z zakresie pomocy społecznej i zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy 

zastępczej, 



 sprawozdania z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Stoku Lackim w 2020 r., 

 sprawozdania z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Stoku Lackim w 2020 r. 

8. Zapoznanie z protestem w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW 

wraz z drogą dojazdową i infrastrukturą przewidzianą do realizacji na działce nr 136                      

w miejscowości Żeliszew Duży. 

9. Rozpatrzenie wniosków: 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3634W w miejscowości Korczew (działki ewid. 

nr: 96, 85/1) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce  ewid. nr 1220/2, 

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

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W (działki ewid. nr: 96, 85/1)                               

w miejscowości Korczew w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

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

ewid. 1220/2, 

 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 3610W obręb Nowe 

Opole  (działki ewid. nr: 669, 307/18, 307/22) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do nieruchomości na działce ewid. nr 307/12, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3606W 

(działka ewid. nr 1085/3) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 831 

obręb Dąbrówka Wyłazy, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3655W w miejscowości Mroczki (działka ewid. 

nr 712/9) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce 

ewid. nr 435, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3655W w miejscowości Mroczki (działka ewid. 



nr 712/9) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 435, 

 STOP SHOP POLAND sp. z o.o. ul. Prosta 70 Warszawa oraz CASTIM                               

sp. z o.o. ul. Krakowiaków 78 Warszawa w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3686W w miejscowości Grabianów (działka ewid. nr 144) 

poprzez umieszczenie gazociągu średniego ciśnienia, 

 Media Projekt Jeziory 1b w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej 

nr 3686W w miejscowości Grabianów (działka ewid. nr 144) w celu 

prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3612W 

(działka ewid. nr 775) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 169/3 

obręb Krynica, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W                                 

w miejscowości Kępa (działka ewid. nr 589/1) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 197/1, 

 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu zjazdu indywidualnego                        

z drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Oleksin do nieruchomości                              

nr ewid. 272, 

 Wójta Gminy Wiśniew w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3634W w miejscowości Myrcha w celu budowy oświetlenia 

ulicznego, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                 

w miejscowości Błogoszcz (działka ewid. nr 153/1) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości                             

na działce ewid. nr 153/12, 

 Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie remontu istniejącego zjazdu indywidualnego 

z drogi powiatowej nr 3640W w miejscowości Rzążew do nieruchomości                         

nr ewid. 104/2 i 105/1, 

 Wójta Gminy Paprotnia w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej                   

nr 3618W w miejscowości Uziębły (działki ewid. nr 250, 93/1) poprzez 

umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej, 

 LIQID SYSTEM sp. z o.o. Pl. Jana Pawła II 14-15a Międzyrzec Podl. w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3667W, 3641W 



(działka ewid. nr 2074/1 obręb Izdebki Kośmidry, działki ewid. nr: 428, 604/3 

obręb Izdebki Kosny) w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3606W 

(działka ewid. nr 649) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 65 obręb 

Cisie Zagrudzie, 

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

Instalatorstwo Elektryczne Siedlce ul. Północna 43 w sprawie zadysponowania 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3933W w miejscowości Paprotnia (działka 

ewid. nr 140) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 

0,4 kV zasilającego budynek na działce ewid. nr 170/3, 

 Wójta Gminy Siedlce w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3635W w miejscowości Rakowiec (działka ewid. nr 665) w celu 

budowy sieci wodociągowej, 

 Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160 Warszawa w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej 3686W działka ewid.                              

nr 1200 obręb Białki w celu budowy linii kablowej światłowodowej FTTH                                         

w technologii mikrokanalizacji doziemnej, 

 ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W w miejscowości 

Nowe Opole (działka ewid. nr 671) w celu prowadzenia robót polegających na 

budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3610W w miejscowości Nowe Opole (działka 

ewid. nr 671) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 384/4, 

 Wójta Gminy Korczew w sprawie użyczenia gruntu w obrębie skrzyżowania 

dróg powiatowych nr: 3601W, 2044W w miejscowości Korczew. 

10. Rozpatrzenie prośby Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o współfinansowanie 

zakupu samochodu osobowego typu SUV.    

11. Rozpatrzenie prośby Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Grali - Dąbrowiźnie                                          

o dofinansowanie zakupu pompy pływającej. 



12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji 

zadań publicznych w 2021 r. 

13. Przyjęcie kwartalnego harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze 

nocnej, w niedzielę i święta i inne dni wolne od pracy pełnionych rotacyjnie w systemie 

dobowym pod telefonem przez wszystkie apteki ogólnodostępne na terenie powiatu 

siedleckiego. 

14. Rozpatrzenie prośby Klubu Honorowych Dawców Krwi „Kolejarz” w Siedlcach                                          

o dofinansowanie zakupu statuetek i medali dla sponsorów i honorowych dawców krwi,                                

z okazji 60-lecia działalności Klubu w Siedlcach.    

15. Rozpatrzenie prośby dyrektora Szkoły Językowej EUROLINGUA o pomoc                                    

w organizacji prezentów na licytację podczas XVIII Gali Charytatywnej Hot Summer 

Party 2021 w ramach akcji Dzieci Eurolingua dzieciom lokalnie i międzynarodowo. 

16. Rozpatrzenie prośby dyrektora GOK w Suchożebrach oraz Stowarzyszenia Forum 

Kultury Mazowsze o wsparcie finansowe IV edycji Mazowieckiego Konwentu 

Animatorów Kultury, planowanego w dniach 23 – 25 września br. 

17. Przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego                                 

w Siedlcach samochodu osobowego i jego fizyczna likwidacja. 

18. Wolne wnioski.  

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr CV/2020 z posiedzenia                      

Zarządu Powiatu w dniu 3 marca 2021 r. 

 

Ad. pkt 3 

         Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CVI/286/2021 w sprawie zatwierdzenia 

zmian w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 

rozdział 71095 w 2021 r. (zał. nr 1). 

 

 

 

 



Ad. pkt 4 

        Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CVI/287/2021 zmieniającą uchwałę                       

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2024                       

(zał. nr 2). 

 

Ad. pkt 5 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CVI/288/2021 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie powiatu na 2021 r. (zał. nr 3). 

 

Ad. pkt 6 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CVI/289/2021 w sprawie powołania 

Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na wsparcie przez 

Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2021 r. (zał. nr 4). 

 

Ad. pkt 7 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął: 

 informację z działalności Biura Powiatowego w Siedlcach ARiMR za 2020 r. 

(zał. nr 5), 

 sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach oraz 

Domu nad Liwcem w Kisielanach w 2020 r. (zał. nr 6), 

 sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                             

w Siedlcach w 2020 r., obejmującego realizację zadań z zakresu: Powiatowego 

Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Siedleckim na lata 2020 – 

2022, Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2020, Programu 

Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na 

terenie Powiatu Siedleckiego na lata 2017 – 2020 oraz wykaz potrzeb z zakresie 

pomocy społecznej i zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej 

(zał. nr 7), 

 sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Stoku Lackim w 2020 r. (zał. nr 8), 

 sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Stoku Lackim w 2020 r. (zał. nr 9) 



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

 

Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z protestem w sprawie budowy elektrowni 

fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z drogą dojazdową i infrastrukturą przewidzianą do 

realizacji na działce nr 136 w miejscowości Żeliszew Duży (zał. nr 10). 

 

Ad. pkt 9 

             Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 11), jednogłośnie postanowił: 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3634W                                         

w miejscowości Korczew (działki ewid. nr: 96, 85/1) poprzez umieszczenie 

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

1220/2 na okres 17.03.2021 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 3634W (działki ewid. 

nr: 96, 85/1) w miejscowości Korczew w celu prowadzenia robót polegających 

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

na działce ewid. 1220/2 w terminie 17.03.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa 

drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W obręb 

Nowe Opole (działki ewid. nr: 669, 307/18, 307/22) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do nieruchomości na działce ewid. nr 307/12, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3606W 

(działka ewid. nr 1085/3) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 831 

obręb Dąbrówka Wyłazy, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W                                          

w miejscowości Mroczki (działka ewid. nr 712/9) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 435 w terminie 17.03.2021 r., 

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem, 



 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3655W                                           

w miejscowości Mroczki (działka ewid. nr 712/9) poprzez umieszczenie 

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

435 na okres 17.03.2021 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 3686W                                          

w miejscowości Grabianów (działka ewid. nr 144) poprzez umieszczenie 

gazociągu średniego ciśnienia na okres 14.04.2021 r. – 31.12.2071 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 3686W                                           

w miejscowości Grabianów (działka ewid. nr 144) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w terminie                                

12 -14.04.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki 

zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3612W 

(działka ewid. nr 775) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 169/3 

obręb Krynica, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W                                 

w miejscowości Kępa (działka ewid. nr 589/1) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 197/1, 

 wyraził zgodę na wykonanie remontu zjazdu indywidualnego z drogi 

powiatowej nr 3659W w miejscowości Oleksin do nieruchomości nr ewid. 272, 

 wyraził zgodę Wójtowi Gminy Wiśniew na zadysponowanie pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3634W w miejscowości Myrcha w celu budowy 

oświetlenia ulicznego, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                 

w miejscowości Błogoszcz (działka ewid. nr 153/1) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości na 

działce ewid. nr 153/12, 



 wyraził zgodę Wójtowi Gminy Zbuczyn na wykonanie remontu istniejącego 

zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3640W w miejscowości Rzążew 

do nieruchomości nr ewid.: 104/2 i 105/1, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3618W                                                

w miejscowości Uziębły (działki ewid. nr: 250, 93/1) poprzez umieszczenie 

sieci kanalizacji sanitarnej na okres 1.04.2021 r. – 31.12.2061 r., ustalił opłatę 

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

zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3667W, 

3641W (działka ewid. nr 2074/1 obręb Izdebki Kośmidry, działki ewid. nr: 428, 

604/3 obręb Izdebki Kosny) w celu budowy kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3606W 

(działka ewid. nr 649) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 65 obręb 

Cisie Zagrudzie, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3933W                       

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

elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek na działce 

ewid. nr 170/3, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                         

w miejscowości Rakowiec (działka ewid. nr 665) w celu budowy sieci 

wodociągowej – włączenie sieci wodociągowej do sieci istniejącej, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej 3686W działka 

ewid. nr 1200 obręb Białki w celu budowy linii kablowej światłowodowej FTTH 

w technologii mikrokanalizacji doziemnej, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W                                        

w miejscowości Nowe Opole (działka ewid. nr 671) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 384/4 w terminie 19.03.2021 r., ustalił opłatę 

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3610W                                          

w miejscowości Nowe Opole (działka ewid. nr 671) poprzez umieszczenie 



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

384/4 na okres 19.03.2021 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 Wójtowi Gminy Korczew na użyczenie gruntu w obrębie 

skrzyżowania dróg powiatowych nr: 3601W, 2044W w miejscowości Korczew, 

na cele związane z potrzebami ruchu drogowego oraz potrzebami obsługi 

użytkowników ruchu. 

 

Ad. pkt 10 

             Zarząd Powiatu przy jednym głosie wstrzymującym – członka Zarządu Grzegorza 

Miezianko pozytywnie zaopiniował wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach                        

i wyraził zgodę na współfinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV dla potrzeb 

Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach (zał. nr 12). Skutki 

finansowe 31 250 zł. 

 

Ad. pkt 11 

            Zarząd Powiatu z uwagi na brak podstaw prawnych jednogłośnie nie wyraził zgody 

na dofinansowanie zakupu pompy pływającej dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej                               

w Grali - Dąbrowiźnie (zał. nr 13). 

 

Ad. pkt 12 

          Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CVI/290/2021 w sprawie wyboru ofert 

na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2021 r. (zał. nr 14). 

 

Ad. pkt 13 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął kwartalny harmonogram dyżurów aptek 

ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę i święta i inne dni wolne od pracy pełnionych 

rotacyjnie w systemie dobowym pod telefonem przez wszystkie apteki ogólnodostępne na 

terenie powiatu siedleckiego (zał. nr 15). 

 

Ad. pkt 14 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Klubu Honorowych Dawców Krwi 

„Kolejarz” w Siedlcach o dofinansowanie zakupu statuetek i medali dla sponsorów                                        



i honorowych dawców krwi, z okazji 60-lecia działalności Klubu w Siedlcach (zał. nr 15). 

Ostateczną decyzję w sprawie wniosku Zarząd Powiatu podejmie po uzyskaniu informacji, czy 

podczas uroczystości nagrodzeni zostaną honorowi dawcy krwi oraz sponsorzy z terenu 

Powiatu Siedleckiego. 

 

Ad. pkt 15 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Szkoły Językowej EUROLINGUA                    

(zał. nr 16), jednogłośnie postanowił przekazać gadżety promocyjne Powiatu będące                                 

w dyspozycji Wydziału Promocji o wartości do 200 zł. Gadżety wykorzystane zostaną na 

licytację podczas XVIII Gali Charytatywnej Hot Summer Party 2021 w ramach akcji Dzieci 

Eurolingua dzieciom lokalnie i międzynarodowo. 

 

Ad. pkt 16 

             Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora GOK w Suchożebrach oraz 

Stowarzyszenia Forum Kultury Mazowsze (zał. nr 17), jednogłośnie postanowił dofinansować 

kwotą 5000 zł brutto (catering w DPT Reymontówka” w Chlewiskach), organizację Konwentu 

Animatorów Kultury w dniach 23 – 25 września br.    

 

Ad. pkt 17 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na (zał. nr 18): 

 przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach samochodu osobowego marki Volvo S40, nr rej. 

LRA S580 z wartością początkową 450 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 18 

             Brak wolnych wniosków. 

                                                                                             STAROSTA 

                                                                                   /-/ Karol Tchórzewski 

Na tym protokół zakończono. 

Protokółował Jan Kołodyński 



 

 


