
 

 

    RADA POWIATU 

         w Siedlcach 
 

  OR.0002.7.2022 

 

 

 Informuję, że w dniu 15 czerwca 2022 roku (środa) w Starostwie Powiatowym w Siedlcach w Sali konferencyjnej nr 107 odbędzie się                                           

XXXIV Sesja Rady Powiatu w Siedlcach. 

 

                                                    Początek posiedzenia – godzina 09:00. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie kworum.  

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie Protokołu z XXXIII Sesji Rady Powiatu. 

5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 2026. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok Powiatu Siedleckiego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, funkcjonujących na terenie 

Powiatu Siedleckiego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Prezydentowi Miasta Siedlce zadania zarządzania drogą kategorii powiatowej nr 3686W                                

(ul. Łukowska) na terenie powiatu siedleckiego do realizacji zadania pn. „Połączenie 18 Dywizji Zmechanizowanej w Siedlcach z drogą 

krajową nr 2 i drogą krajową nr 63: baza wojskowa (ul. Składowa) - ul. Składowa - ul. Łukowska - DK 2/DK 63”. 



 

 

10. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Siedleckiego za 2021 r.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania. 

12. Przyjęcie sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2021 rok samorządowej instytucji kultury pn. „Dom Pracy Twórczej 

„Reymontówka” w Chlewiskach”. 

13. Przyjęcie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2024 za okres                              

styczeń-grudzień 2021 rok.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego wraz ze Sprawozdaniem 

z wykonania budżetu za 2021 rok:  

 przedstawienie opinii RIO w Warszawie Zespół w Siedlcach o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Siedlcach sprawozdaniu z wykonania 

budżetu za 2021 rok. 

15. Przyjęcie informacji o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 2021 rok. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Siedleckiego za 2021 rok.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok: 

 przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2021 rok, 

 przedstawienie opinii RIO dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2021 rok, 

 dyskusja, 

 przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2021 r. 

18. Przyjęcie informacji o przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie Siedleckim w okresie 2021/2022.  

19. Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Powiatu Siedleckiego. 

20. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego 

Powiatu Siedleckiego w roku 2021”.                      

21. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2021 roku.  



 

 

22. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2021 roku.  

23. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu. 

24. Zamknięcie obrad. 

 

 
          PRZEWODNICZĄCY  
               RADY POWIATU   

 

           /-/  Marek Gorzała   


