
Protokół Nr CLXXVII/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 17 listopada 2022 r. 

 
Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności. 

 

Małgorzata Cepek  – Wicestarosta Siedlecki  przedstawiła proponowany porządek obrad: 

 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu nr CLXXVI/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

w dniu 9 listopada 2022 r. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2022 r. 

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 2026. 

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale 

Budżetowej na 2022 rok Powiatu siedleckiego. 

6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w planie 

zadaniowym i finansowym na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie przez Powiat 

Siedlecki realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc 

rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin 

i osób pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera                        

i innymi chorobami otępiennymi oraz osób przewlekle psychicznie chorych na terenie 

Powiatu Siedleckiego” w roku 2023. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie przez Powiat 

Siedlecki realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym                       

w 2023 roku. 

9. Wolne wnioski (wniosek o zwołanie sesji Rady Powiatu). 

 

Ad. pkt 1 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 



Ad. pkt 2 

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

Powiatu w dniu 9 listopada 2022 r.  

 

Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXXVII/493/2022 w sprawie 

dokonania zmian w budżecie powiatu na 2022 r. (zał. nr 1). 

 

Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 

2026 (zał. nr 2) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod 

obrady Rady. 

 

Ad. pkt 5 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok Powiatu siedleckiego (zał. nr 3)                                

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

 

Ad. pkt 6 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

wprowadzenia zmian w planie zadaniowym i finansowym na realizację przez Powiat Siedlecki 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. (zał. nr 4)                                 

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

 

Ad. pkt 7 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXXVII/494/2022 w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadania 

publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie domu 

pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz osób 

przewlekle psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego” w roku 2023 (zał. nr 5). 

 



Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXXVII/495/2022 w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań 

publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 roku (zał. nr 6). 

 

Ad. pkt 9 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił zwrócić się do Przewodniczącego Rady 

Powiatu w Siedlcach z wnioskiem o zwołanie w dniu 24 listopada br. o godz. 1000  sesji Rady 

Powiatu z następującym porządkiem obrad: 

 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu. 

2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 2026. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok 

Powiatu Siedleckiego. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadaniowym i finansowym 

na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej                                   

i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 

pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku 

odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2023 rok.  

 

Na tym protokół zakończono. 

                                                                                                WICESTAROSTA 

Protokółował Jan Kołodyński                                              /-/ Małgorzata Cepek 

  

 

 

  

 

 

 


