
Protokół Nr CXII/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 8 czerwca 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 CXI/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                           

25 maja 2021 r. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym 

Starostwa Powiatowego w Siedlcach. 

4. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego umorzenia w całości lub w części należności                         

za usunięcie z drogi i parkowanie pojazdu marki Mercedes, nr VIN: 

WDB2100451A567669, nr rejestracyjny: LU 3934J. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi wewnętrznej na 

terenie gminy Suchożebry do kategorii dróg gminnych. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi 

powiatowej na terenie powiatu sokołowskiego. 

7. Rozpatrzenie wniosków: 

 Gminy Suchożebry o nienaliczanie odsetek od przekazanych nie w terminie 

środków na zadanie: pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 

chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3612W na ul. Podlaskiej i Spokojnej                       

w m. Podnieśno”,  

 radnych Powiatu Pani Magdaleny Paczóskiej i Pana Witolda Kąkola                                      

o wykonanie remontu drogi powiatowej nr 3662W, od skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 3661W w kierunku miejscowości Mokobody, 

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

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

w części decyzji Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.21.2021 z dnia 

3.03.2021 r., 



 w sprawie lokalizacji zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3686W (działka 

ewid. nr 144) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 147/1 obręb 

Grabianów, 

 PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 Tarnów,                        

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości 

Pruszynek (działka ewid. nr 140) w celu budowy przyłącza gazu średniego 

ciśnienia Ø 25PE zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 85/2, 

 PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 Tarnów,                        

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości 

Błogoszcz (działka ewid. nr 87) w celu budowy przyłącza gazu średniego 

ciśnienia Ø 25PE zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 147/8, 

 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 3646W (działka ewid. nr 

988/2) obręb Kłódzie w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 306/4, 

 PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 Tarnów,                        

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości 

Mokobody (działka ewid. nr 1176/1) w celu budowy przyłącza gazu średniego 

ciśnienia zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 1177/4, 

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

powiatowej nr 3661W w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1176/1)                  

w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza średniego 

ciśnienia zasilającego nieruchomość (działka ewid. nr 1177/4), 

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

powiatowej nr 3611W w miejscowości Mokobody (działki ewid. nr:  

931/1,1708/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość (działka ewid. nr 931/2), 

 PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 Tarnów,                        

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości 

Mokobody (działki ewid. nr: 931/1, 1708/1) w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 931/2, 



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

drogowego drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Ostoje (działka ewid. 

nr 214) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 

energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce 

ewid. nr 96, 

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

drogowego drogi powiatowej nr 3666W w miejscowości Ostoje (działka ewid. 

nr 214) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego 

nieruchomość na działce ewid. nr 96, 

 PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 Tarnów,                        

w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W w miejscowości 

Zaliwie Piegawki (działka ewid. nr 69) w celu budowy przyłącza gazu średniego 

ciśnienia Ø 25PE zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. nr 70/2, 

 LIQID SYSTEM sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3636W, 3633W 

(działka ewid. nr 291 – obręb Mościbrody, działki ewid. nr: 80/1, 80/2, 142, 258 

– obręb Borki Kosiorki, działka ewid. nr 275 – obręb Borki Sołdy) w celu 

budowy sieci kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz                            

z przyłączami, 

 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 3654W w miejscowości Kaczory (działka 

ewid. nr 380/1) w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr: 18/6, 18/9, 

 „DOMY I DACHY” sp. z o.o. ul. Piaskowa 27 Żelków Kol. w sprawie 

uzgodnienia projektu budowlanego pn.: „Budowa sieci wodociągowej                               

w miejscowości Nowe Opole ul. Spacerowa, gm. Siedlce”, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                                      

obręb Rakowiec (działka ewid. nr 503) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 305, 

 Domtel Telekom ul. Wałowa 9/31 Siedlce w sprawie zajęcie pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3685W (działka ewid. nr 1151/2) obręb Ujrzanów w celu 

budowy telekomunikacyjnej linii kablowej – linia światłowodowa, 



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

Radzików Stopki (działka ewid. nr 729/3) w celu prowadzenia robót 

polegających na remoncie zjazdu do nieruchomości – działka ewid. nr 351/1, 

 LIQID SYSTEM sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W (działka ewid. nr 

1221/1 – obręb Dziewule, działki ewid. nr: 394, 385 – obręb Januszówka w celu 

budowy sieci kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz                             

z przyłączami, 

 LIQID SYSTEM sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W (działka ewid. nr 

1221/1 – obręb Dziewule, działki ewid. nr: 394, 385 – obręb Januszówka w celu 

budowy przyłączy kanalizacji kablowej światłowodowej, 

 LIQID SYSTEM sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W (działka ewid. nr 

380/1 – obręb Kaczory, działka ewid. nr 457 – obręb Gostchorz w celu budowy 

sieci kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami, 

 LIQID SYSTEM sp. z o.o. ul. Krzywickiego 2/1 Warszawa w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W (działka ewid. nr 

380/1 – obręb Kaczory, działka ewid. nr 457 – obręb Gostchorz w celu budowy 

przyłączy kanalizacji kablowej światłowodowej, 

8. Przyjęcie: 

 informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze Powiatu 

Siedleckiego w 2020 r., 

 informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze 

Powiatu Siedleckiego w 2020 r. 

9. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego zagospodarowania mienia ruchomego Domu na 

Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, pozostałego po remoncie pomieszczeń.  

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

złożonych w otwartym konkursie na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadania 

publicznego w 2021 r. ogłoszonym uchwałą Nr CXI/316/2021 Zarządu Powiatu                          

w Siedlcach z dnia 25 maja 2021 r. 



11. Rozpatrzenie prośby dyrektora Zespołu Oświatowego w Żelkowie Kolonii                                        

o ufundowanie nagród laureatom konkursu na prezentację multimedialną z języka 

rosyjskiego „Bajkał – Perła Rosji”.  

12. Rozpatrzenie prośby uczennicy Technikum nr 2 w Siedlcach o udzielanie wsparcia 

finansowego na promocję w Internecie projektu dotyczącego kampanii społecznej                         

w sprawie udzielania pierwszej pomocy.  

13. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu. 

14. Rozpatrzenie wniosku Pana Bartłomieja Kurkusa – radnego Powiatu o przeznaczenie 

frezowanej nawierzchni pochodzącej z rozbiórki drogi powiatowej nr 3632W                                   

w m. Pruszyn na utwardzenie drogi powiatowej nr 3606W oraz na częściowe 

utwardzenie drogi gminnej w Chlewiskach. 

15. Zapoznanie z Oceną bezpieczeństwa weterynaryjnego w Powiecie Siedleckim, 

przedłożoną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach. 

16. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr CXI/2020 z posiedzenia                      

Zarządu Powiatu w dniu 25 maja 2021 r. 

 

Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXII/317/2021 w sprawie 

wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Siedlcach 

(zał. nr 1). 

 

Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem dotyczącym umorzenia w całości lub                         

w części należności za usunięcie z drogi i parkowanie pojazdu marki Mrcedes, nr rej. LU 3934J, 

nr VIN: WDB100451A567669 (zał. nr 2). Zarząd stoi na stanowisku, aby jeśli zainteresowany 

wpłaci do 31 lipca br. kwotę 10 669,00 zł, pozostała kwota do zapłacenia zostanie umorzona. 

 

 



Ad. pkt 5 

          Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXII/318/2021 w sprawie 

zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi wewnętrznej na terenie gminy Suchożebry do 

kategorii dróg gminnych (zał. nr 3). 

 

Ad. pkt 6 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXII/319/2021 w sprawie 

zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej na terenie powiatu 

sokołowskiego (zał. nr 4). 

 

Ad. pkt 7 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 5), jednogłośnie postanowił: 

 wyraził zgodę na umorzenie odsetek od nieterminowo przekazanych środków 

na zadanie: pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika 

w ciągu drogi powiatowej nr 3612W na ul. Podlaskiej i Spokojnej                                           

w m. Podnieśno”, dotyczącej umowy D.7011.12.10b.2021 zawartej w dniu                    

26 marca br., 

 zapoznał się z wnioskiem radnych Powiatu Pani Magdaleny Paczóskiej i Pana 

Witolda Kąkola o wykonanie remontu drogi powiatowej nr 3662W, od 

skrzyżowania z drogą powiatową nr 3661W w kierunku miejscowości 

Mokobody. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy 

opracowywaniu budżetu powiatu na 2022 r., 

 zmienił decyzję Zarządu Powiatu w Siedlcach nr D.6853.21.2021 z dnia 

3.03.2021 r., w następujący sposób: 1. W treści decyzji zmienia się zapis „pkt 5. 

Przyłącze energetyczne na całym odcinku należy wykonać metodą 

bezwykopową” na zapis „pkt 5. Przyłącze energetyczne w poprzek drogi pod 

zjazdami oraz w pobliżu drzew należy wykonać metodą przewiertu sterowanego 

pozostałą odcinek dopuszcza się wykonać metodą wykopu otwartego”.                                 

2. Wycofuje się załącznik graficzny, zastępując go nowym załącznikiem 

graficznym z dnia 8 czerwca 2021 r., stanowiącym załącznik do niniejszej 

decyzji, 



 zezwolił na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3686W 

(działka ewid. nr 144) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 147/1 

obręb Grabianów, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                        

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

gazu średniego ciśnienia Ø 25PE zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 85/2, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W                                           

w miejscowości Błogoszcz (działka ewid. nr 87) w celu budowy przyłącza gazu 

średniego ciśnienia Ø 25PE zasilającego budynek mieszkalny na działce ewid. 

nr 147/8, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3646W 

(działka ewid. nr 988/2) obręb Kłódzie w celu budowy przyłącza kablowego nn 

0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 306/4, 

  zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W                                           

w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1176/1) w celu budowy przyłącza 

gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 1177/4 

na okres 8.06.2021 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 zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W                                           

w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1176/1) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza średniego ciśnienia zasilającego 

nieruchomość (działka ewid. nr 1177/4) w terminie 8.06.2021 r., ustalił opłatę            

za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3611W                                           

w miejscowości Mokobody (działki ewid. nr: 931/1,1708/1) w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie przyłącza średniego ciśnienia zasilającego 

nieruchomość (działka ewid. nr 931/2) w terminie 8.06.2021 r., ustalił opłatę za 

zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3661W                                          

w miejscowości Mokobody (działki ewid. nr: 931/1, 1708/1) w celu budowy 



przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego nieruchomość na działce ewid. 

nr 931/2 na okres 8.06.2021 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 zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W                                        

w miejscowości Ostoje (działka ewid. nr 214) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV 

zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 96 w terminie 8.06.2021 r., ustalił 

opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie 

z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3666W                                          

w miejscowości Ostoje (działka ewid. nr 214) poprzez umieszczenie przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 96 na okres 

8.06.2021 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 3662W                                              

w miejscowości Zaliwie Piegawki (działka ewid. nr 69) w celu budowy 

przyłącza gazu średniego ciśnienia Ø 25PE zasilającego budynek mieszkalny na 

działce ewid. nr 70/2, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego dróg powiatowych nr: 3636W, 

3633W (działka ewid. nr 291 – obręb Mościbrody, działki ewid. nr: 80/1, 80/2, 

142, 258 – obręb Borki Kosiorki, działka ewid. nr 275 – obręb Borki Sołdy)                     

w celu budowy sieci kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz 

z przyłączami, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W                          

w miejscowości Kaczory (działka ewid. nr 380/1) w celu budowy przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr: 18/6, 18/9, 

 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa sieci wodociągowej                      

w miejscowości Nowe Opole ul. Spacerowa, gm. Siedlce”, w zakresie objętym 

decyzją Zarządu Powiatu nr D.6853.1.84.2021 z dnia 12.05.2021 r.  



 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                                      

obręb Rakowiec (działka ewid. nr 503) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego do nieruchomości na działce ewid. nr 305, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3685W (działka ewid. 

nr 1151/2) obręb Ujrzanów w celu budowy telekomunikacyjnej linii kablowej – 

linia światłowodowa, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W                                            

w miejscowości Radzików Stopki (działka ewid. nr 729/3) w celu prowadzenia 

robót polegających na remoncie zjazdu do nieruchomości – działka ewid. nr 

351/1 w terminie 9-10.06.2021 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz 

ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W 

(działka ewid. nr 1221/1 – obręb Dziewule, działki ewid. nr: 394, 385 – obręb 

Januszówka w celu budowy sieci kanalizacji kablowej w technologii 

światłowodowej wraz z przyłączami, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3656W 

(działka ewid. nr 1221/1 – obręb Dziewule, działki ewid. nr: 394, 385 – obręb 

Januszówka w celu budowy przyłączy kanalizacji kablowej światłowodowej, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W 

(działka ewid. nr 380/1 – obręb Kaczory, działka ewid. nr 457 – obręb Gostchorz 

w celu budowy sieci kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz 

z przyłączami, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3654W 

(działka ewid. nr 380/1 – obręb Kaczory, działka ewid. nr 457 – obręb Gostchorz 

w celu budowy przyłączy kanalizacji kablowej światłowodowej. 

 

Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informacje: 

 o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze Powiatu Siedleckiego                        

w 2020 r. (zał. nr 6), 

 o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze Powiatu 

Siedleckiego w 2020 r. (zał. nr 7) 



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

Rady Powiatu. 

 

 

  Ad. pkt 9 

           Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem dotyczącym zagospodarowania mienia 

ruchomego Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, pozostałego po remoncie 

pomieszczeń. Zarząd decyzję w powyższej sprawie podejmie po uzupełnieniu wniosku                                 

o szczegółową informację jakie składniki mienia przeznaczone są do zagospodarowania. 

 

Ad. pkt 10 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXII/320/2021 w sprawie powołania 

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

Powiat Siedlecki realizacji zadania publicznego w 2021 r. ogłoszonym uchwałą                                         

Nr CXI/316/2021 zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 25 maja 2021 r. (zał. nr 8). 

 

Ad. pkt 11 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Zespołu Oświatowego w Żelkowie 

Kolonii (zał. nr 9), jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą do 500 zł brutto zakup nagród 

laureatom konkursu na prezentację multimedialną z języka rosyjskiego „Bajkał – Perła Rosji” 

oraz postanowił o przeznaczeniu gadżetów promocyjnych za kwotę do 200 zł dla uczestników 

konkursu i nauczycieli – opiekunów. 

 

Ad. pkt 12 

             Zarząd Powiatu z uwagi na brak postaw prawnych nie może wspierać finansowo 

osoby fizycznej – uczennicy Technikum nr 2 w ZSP w Siedlcach (zał. nr 10). Organem 

prowadzącym w/w szkoły jest Prezydent Miasta Siedlce, który może zwrócić się                                         

o dofinansowanie opisanego projektu.     

 

Ad. pkt 13 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu (zał. nr 11). 

 

 

 



Ad. pkt 14 

            Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Pana Bartłomieja Kurkusa – radnego Powiatu                        

o przeznaczenie destruktu pochodzącego z frezowanej nawierzchni drogi powiatowej                            

nr 3632W w m. Pruszyn na utwardzenie drogi powiatowej nr 3606W oraz na częściowe 

utwardzenie drogi gminnej w Chlewiskach (zał. nr 12). Zarząd jednogłośnie postanowił                           

o utwardzeniu drogi powiatowej nr 3606W Chlewiska – Cisie Zagrudzie. Utwardzenie drogi 

gminnej leży w gestii Wójta Gminy Kotuń. Zarząd postanowił przeznaczyć 50 ton destruktu na  

utwardzenie drogi gminnej w Chlewiskach. 

 

Ad. pkt 15 

          Zarząd Powiatu zapoznał się z Oceną bezpieczeństwa weterynaryjnego w Powiecie 

Siedleckim, przedłożoną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach (zał. nr 13). 

 

Ad. pkt 16 

             Brak wolnych wniosków. 

                                                                                                         STRAROSTA 

Na tym protokół zakończono.                                                 /-/ Karol Tchórzewski 

 

Protokółował Jan Kołodyński   

 

 

 


