
Protokół Nr CLVII/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 2 czerwca 2022 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 CLVI/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                          

25 maja 2022 r.  

3. Wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę                          

w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 

2026. 

4. Wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu dokonania zmian                    

w Uchwale Budżetowej na 2022 rok Powiatu Siedleckiego. 

5. Wolne wnioski. 
 

Ad. pkt 1 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie  przyjął protokół nr CLIVI/2022 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu w dniu 18 maja 2022 r.  

 

Ad. pkt 3 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o wprowadzeniu autopoprawki do projektu 

uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 2026 (zał. nr 1). Autopoprawka polega na zmianie kwot 

dochodów w związku z uzyskaniem środków z części oświatowej subwencji ogólnej oraz 

środków finansowych z Funduszu Pomocy dla Ukrainy i związanych z nimi wydatków. 

Dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych w związku z rozstrzygnięciem przetargu 

na przebudowę drogi powiatowej nr 3617W Siedlce-Korczew na odcinku od skrzyżowania                    

z drogą powiatową nr 3615W do miejscowości Hołubla. Tak zmieniony projekt powyższej 

uchwały Rady Powiatu Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął i skierował do Przewodniczącego 



Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady, w miejsce projektu uchwały Rady 

Powiatu przekazanego pismem OR.0022.19.2022 z dnia 26 maja br.  

 

Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o wprowadzeniu autopoprawki do projektu 

uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok 

Powiatu Siedleckiego (zał. nr 2). Autopoprawka polega na zmianie kwot dochodów w związku 

z uzyskaniem środków z części oświatowej subwencji ogólnej oraz środków finansowych                      

z Funduszu Pomocy dla Ukrainy i związanych z nimi wydatków. Dokonano zwiększenia planu 

wydatków majątkowych w związku z rozstrzygnięciem przetargu na przebudowę drogi 

powiatowej nr 3617W Siedlce-Korczew na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 

3615W do miejscowości Hołubla. Tak zmieniony projekt powyższej uchwały Rady Powiatu 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą                            

o przedłożenie pod obrady Rady, w miejsce projektu uchwały Rady Powiatu przekazanego 

pismem OR.0022.19.2022 z dnia 26 maja br.  

 

Ad. pkt 5 

            Brak wolnych wniosków. 

 

Na tym protokół zakończono. 

                                                                                                   STAROSTA 

Protokółował Jan Kołodyński                                         /-/ Karol Tchórzewski 

 

 


