Protokół Nr CVII/2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach
w dniu 29 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 CVI/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu
17 marca 2021 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia „Sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Powiatu Siedleckiego za 2020 rok”.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia „Sprawozdania z wykonania planu
finansowego za 2020 rok samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej
„REYMONTÓWKA” w Chlewiskach”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia „Informacji o stanie mienia Powiatu
Siedleckiego za 2020 rok”.
6. Przyjęcie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Siedleckiego na lata 2020 – 2023 za okres styczeń-grudzień 2020 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2021 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych
na prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 010 rozdział 01005 w 2021 r.
9. Zatwierdzenie wysokości dotacji na ucznia/wychowanka dla szkół i placówek
niepublicznych na 2021 r. prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu
terytorialnego wg metryczki subwencji oświatowej dla Powiatu Siedleckiego.
10. Przyjęcie rozliczenia budżetu na 2021 r. w dz. 801 i 854 wg metryczki subwencji
oświatowej.
11. Przyjęcie:


sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej Caritas Diecezji Siedleckiej
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Skórcu za 2020 r.,



sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej Caritas Diecezji Siedleckiej
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kisielanach za 2020 r.,



sprawozdania z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON w 2020 r.

12. Rozpatrzenie wniosków:


mieszkańców wsi Wólka Soseńska i Ptaszki oraz wsi Bejdy o remont drogi
powiatowej nr 3629W na odcinku Sosenki Jajki – Wólka Soseńska – do granicy
powiatu we wsi Ptaszki,



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 poprzez umieszczenie przyłącza światłowodowego,



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 prowadzenia robót polegających na budowie
przyłącza telekomunikacyjnego światłowodowego,



Kranz-Gaz ul. Chopina 34 Siemiatycze w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3617W oraz nr 2044W w miejscowości Korczew (działka ewid.
nr 650 – ul. Szkolna), (działki ewid. nr: 280, 709, 663/4 – ul. Ks. Brzóski),
(działka ewid. nr 96-ul. Siedlecka) w celu budowy sieci gazowej średniego
ciśnienia wraz z przyłączami,



Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha
Bandrowskiego, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
oraz nr 2044W w miejscowości Korczew (działka ewid. nr 650 – ul. Szkolna),
(działki ewid. nr: 280, 709, 663/4 – ul. Ks. Brzóski), (działka ewid. nr 96ul. Siedlecka) w celu budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz
z przyłączami,



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 3603W w miejscowości Rososz (działka
ewid. nr 281) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn
0,4 kV zasilającego budynek na działce ewid. nr 247,



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 3652W w miejscowości Czachy (działka
ewid. nr 569) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku
mieszkalnego na działce ewid. nr 303,



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 3635W w miejscowości Domanice Kol.
(działki ewid. nr: 307, 260/16, 261/1) w celu budowy przyłącza kablowego nn
0,4 kV do bazy telefonii komórkowej na działce ewid. nr 260/25,



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 3604W w miejscowości Kotuń (działka
ewid. nr 1249/1) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego
nn 0,4 kV zasilającego budynek na działce ewid. nr 1211/1,



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 3650W w miejscowości Rudnik Duży
(działka ewid. nr 602) w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego
kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek na działce ewid. nr 396,



DARFIK Firma Projektowo-Usługowa Siedlce ul. Wyszyńskiego 22/55
w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn,: „Budowa zjazdu
indywidualnego z drogi powiatowej nr 3610W na działkę ewid. nr 633/3
w miejscowości Wyłazy, gmina Mokobody”.



DARFIK Firma Projektowo-Usługowa Siedlce ul. Wyszyńskiego 22/55
w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn,: „Budowa zjazdu
indywidualnego z drogi powiatowej nr 3641W na działkę ewid. nr 547
w miejscowości Modrzew, gmina Zbuczyn”,



PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3933W w miejscowości Paprotnia (działka
ewid. nr 140) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV
zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 178,



Mirmar s.c. Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. U5, w sprawie zajęcia
pasa drogowego drogi powiatowej nr 3933W (działka ewid. nr 144)
w miejscowości Paprotnia w celu prowadzenia robót polegających na budowie
przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na działce
ewid. nr 178,



w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W (działka ewid.
nr 165/3) w celu prowadzenia robót polegających na budowie zjazdu
indywidualnego do działki ewid. nr 272 w miejscowości Oleksin,



w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3602W
(działka ewid. nr 346) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 300/1
obręb Jagodne,



w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Domanie Kol. w celu budowy przyłącza wodociągowego oraz
przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości na działce ewid. nr 252/46.

13. Zaopiniowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Korczew na lata 2021-2024
z perspektywą do 2028 r.”
14. Zatwierdzenie planu wykorzystania powiatowego zasobu nieruchomości na lata 2021 –
2023.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie przez Powiat
Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2021 r.
16. Przyjęcie informacji nt. podziału środków na zadania z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa na 2021 r.
17. Rozpatrzenie prośby dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach
o ufundowanie nagród laureatom XIII Festiwalu Piosenki Europejskiej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji
zadań publicznych w 2021 r.
19. Przyjęcie rozliczeń środków przekazanych na realizację programu „Zajęcia klubowe
w WTZ” oraz programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
20. Przyjęci do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach motoroweru marki Romet i jego fizyczna likwidacja.
21. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr CVI/2020 z posiedzenia
Zarządu Powiatu w dniu 17 marca 2021 r.

Ad. pkt 3
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CVII/291/2021 w sprawie
przedstawienia „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2020
rok” (zał. nr 1). Zarząd Powiatu postanowił przedstawić:


Radzie Powiatu w Siedlcach,



Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach

„Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2020 rok”, w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Ad. pkt 4
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CVII/292/2021 w sprawie
przedstawienia „Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2020 rok samorządowej
instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach” (zał. nr 2).
Zarząd Powiatu postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Siedlcach „Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za 2020 rok samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy
Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały.

Ad. pkt 5
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CVII/293/2021 w sprawie
przedstawienia „Informacji o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 2020 rok” (zał. nr 3).
Zarząd Powiatu postanowił przedstawić Radzie Powiatu w Siedlcach „Informację o stanie
mienia Powiatu Siedleckiego za 2020 rok”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.

Ad. pkt 6
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2020 – 2023 za okres styczeń-grudzień
2020 r. (zał. nr 4) i postanowił przekazać:


Radzie Powiatu w Siedlcach,



Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

Ad. pkt 7
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CVII/294/2021 w sprawie dokonania
zmian w budżecie powiatu na 2021 r. (zał. nr 5).

Ad. pkt 8
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CVII/295/2021 w sprawie
zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne
w dziale 010 rozdział 01005 w 2021 r. (zał. nr 6)

Ad. pkt 9
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił (zał. nr 7):
1. Zatwierdzić wysokość dotacji na 1 ucznia miesięcznie obliczonej wg metryczki
subwencji oświatowej na 2021 rok:


Szkoła Podstawowa Specjalna przy MOW w Gostchorzy – 1562,70 zł,



Sp. LO przy MOW w Gostchorzy – 1406,43 zł,



Szkoła Podstawowa Specjalna przy MOW w Wojnowie – 1562,70 zł,



Sp. LO przy MOW w Wojnowie – 1406,43 zł,

W przypadku kształcenia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wysokość
dotacji zostaje powiększona dodatkowo odpowiednią wagą dla ucznia niepełnosprawnego
zgodnie z orzeczeniem:


Dotacja dla ucznia z zespołem Aspergera – 5302,01 zł.

2. Zatwierdzić wysokość dotacji na 1 wychowanka miesięcznie obliczonej wg metryczki
subwencji oświatowej na 2021 rok:


Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy – 5581,06 zł,



Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie – 5581,06 zł.

3. Zatwierdzić wysokość dotacji na 1 wychowanka niedoprowadzonego do MOW
w wysokości 2790,53 zł miesięcznie.
4. Dokonać zmian w budżecie dostosowując plan dotacji w poszczególnych zadaniach do
kwot uwzględniających liczbę uczniów/wychowanków wykazaną w SIO.
5. Wystąpić do MEN o zwiększenie subwencji oświatowej w związku z większą liczbą
uczniów/wychowanków przebywających w MOW-ach w okresie I półrocza br.

Ad. pkt 10
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił (zał. nr 8):
1. Sfinansować wydatki powyżej subwencji oświatowej w:


SOSW w Stoku Lackim we wszystkich zadaniach w kwocie – 1068739,00 zł,



PPPP w Stoku Lackim – 438798,00 zł;
 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 33335,00 zł,
 pozostała działalność – 18341,00 zł,

w łącznej kwocie 1559213,00 zł.
2. Zwiększenie planu dotacji dla niepubl. MOW w Gostchorzy i Wojnowie o kwotę łączną
dla wszystkich zadań – 250640,00 zł ze środków subwencji oświatowej przyjmując za
podstawę wielkość liczby danych statystycznych uczniów/wychowanków wskazanych
w SIO na 30.09.2019 r.
3. Pozostawić w rezerwie kwotę 60275,00 zł naliczoną dla Szkoły Ponadgimnazjalnej
w Mordach – zadanie zlikwidowane z dn. 31.08.2020 r.

Ad. pkt 11
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął:


sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej Caritas Diecezji Siedleckiej
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Skórcu za 2020 r.,



sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej Caritas Diecezji Siedleckiej
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kisielanach za 2020 r.

Zarząd Powiatu przyjął również:


sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON w 2020 r.
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod
obrady Rady Powiatu.

Ad. pkt 12
Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 9), jednogłośnie postanowił:


rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Wólka Soseńska i Ptaszki oraz wsi Bejdy
o remont drogi powiatowej nr 3629W na odcinku Sosenki Jajki – Wólka
Soseńska – do granicy powiatu we wsi Ptaszki. Ostateczna decyzja w sprawie
wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2022 r.

Konieczny jest wkład gminy Mordy w wysokości 20 % kosztów wykonania
remontu,


zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W (działka ewid.
nr 361) obręb Strzała poprzez umieszczenie przyłącza światłowodowego na
okres 31.03.2021 r. – 31.12.2030 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 3616W (działka ewid.
nr 361) obręb Strzała w celu prowadzenia robót polegających na budowie
przyłącza telekomunikacyjnego światłowodowego w terminie 31.03.2021 r.,
ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia
zgodnie z wnioskiem,



zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W oraz nr 2044W
w miejscowości Korczew (działka ewid. nr 650 – ul. Szkolna), (działki ewid. nr:
280, 709, 663/4 – ul. Ks. Brzóski), (działka ewid. nr 96-ul. Siedlecka) w celu
budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w terminie
6.04.2021 r. – 19.04.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił
warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,



zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W oraz nr 2044W
w miejscowości Korczew (działka ewid. nr 650 – ul. Szkolna), (działki ewid. nr:
280, 709, 663/4 – ul. Ks. Brzóski), (działka ewid. nr 96-ul. Siedlecka) w celu
budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami na okres
6.04.2021 r. – 31.12.2046 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 drogi powiatowej nr 3603W
w miejscowości Rososz (działka ewid. nr 281) w celu budowy przyłącza
elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek na działce
ewid. nr 247,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3652W
w miejscowości Czachy (działka ewid. nr 569) w celu budowy przyłącza
kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 303,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Domanice Kol. (działki ewid. nr: 307, 260/16, 261/1) w celu
budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do bazy telefonii komórkowej na
działce ewid. nr 260/25,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3604W
w miejscowości Kotuń (działka ewid. nr 1249/1) w celu budowy przyłącza
elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek na działce
ewid. nr 1211/1,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3650W
w miejscowości Rudnik Duży (działka ewid. nr 602) w celu budowy przyłącza
elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek na działce
ewid. nr 396,



pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn,: „Budowa zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3610W na działkę ewid. nr 633/3 w miejscowości
Wyłazy, gmina Mokobody”.



pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn,: „Budowa zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3641W na działkę ewid. nr 547 w miejscowości
Modrzew, gmina Zbuczyn”,



zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3933W
w miejscowości Paprotnia (działka ewid. nr 140) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr
178 na okres 2.04.2021 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 zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3933W (działka ewid.
nr 144) w miejscowości Paprotnia w celu prowadzenia robót polegających na
budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego
na działce ewid. nr 178 w terminie 2.04.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,



zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3659W (działka ewid.
nr 165/3) w celu prowadzenia robót polegających na budowie zjazdu
indywidualnego do działki ewid. nr 272 w miejscowości Oleksin w terminie

12-13.04.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki
zezwolenia zgodnie z wnioskiem,


zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3602W
(działka ewid. nr 346) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 300/1
obręb Jagodne, określając parametry techniczne,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Domanie Kol. w celu budowy przyłącza wodociągowego oraz
przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości na działce ewid. nr 252/46.

Ad. pkt 13
Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie zaopiniował „Program Ochrony
Środowiska dla Gminy Korczew na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 r.”

Ad. pkt 14
Zarząd Powiatu jednogłośnie zatwierdził plan wykorzystania zasobu nieruchomości
Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2023.

Ad. pkt 15
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CVII/296/2021 w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2021 r.
(zał. nr 10).

Ad. pkt 16
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację nt. podziału środków na zadania
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa na
2021 r. (zał. nr 11) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na
posiedzenie merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 17
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Mordach (zał. nr 12), jednogłośnie postanowił o przekazaniu gadżetów będących
w posiadaniu Wydz. Promocji i Rozwoju o wartości ok. 200 zł, na nagrody dla laureatów XIII
Festiwalu Piosenki Europejskiej.

Ad. pkt 18
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CVII/297/2021 w sprawie wyboru
ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2021 r. (zał. nr 13).

Ad. pkt 19
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął rozliczenie środków przekazanych na realizację
programu „Zajęcia klubowe w WTZ” oraz programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami
zakaźnymi” (zał. nr 14).

Ad. pkt 20
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na (zał. nr 15):


przyjęcie do ewidencji majątkowej ilościowo-wartościowej Starostwa Powiatowego
w Siedlcach motoroweru marki Romet HT50QT-16 o nr rej. WSI 1AU6 z wartością
początkową 300 zł brutto określoną przez rzeczoznawcę,



dokonanie fizycznej likwidacji w/w motoroweru (po przyjęciu do ewidencji
Starostwa), poprzez przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu lub
do punktu zbierania pojazdów i zdjęcie z ewidencji majątkowej ilościowowartościowej Starostwa Powiatowego.

Ad. pkt 21
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił, aby wystąpić do Prezydenta Miasta Siedlce
i Przewodniczącego Rady Miasta w Siedlcach o rozważenie propozycji dokonania zamiany
udziałów Powiatu Siedleckiego, tj. 121/3084 części w nieruchomości przy Skwerze
Niepodległości 2 (budynek Urzędu Miasta) na zabudowaną nieruchomość miejską, położoną
w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 45, oznaczoną jako działka nr 1/1 z obrębu 49 o powierzchni
0,0204 ha, ujawnioną w księdze wieczystej Nr SI1S/00067086/3, która została przeznaczona
przez Miasto Siedlce do sprzedaży.
Na tym protokół zakończono.

STAROSTA
/-/ Karol Tchórzewski

Protokółował Jan Kołodyński

