
Protokół Nr CLXXXIII/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 29 grudnia 2022 r. 

 
Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności. 

Małgorzata Cepek  – Wicestarosta Siedlecki  otworzyła posiedzenie Zarządu, przywitała 

zebranych i przedstawiła proponowany porządek obrad: 

 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

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

w dniu 21 grudnia 2022 r. 

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

4. Wyrażenie zgody na przesunięcie rozliczenia umowy nr G.273.6.2022 z dnia 8 kwietnia                     

2022 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 14 października 2022 r. zawartej przez Powiat 

Siedlecki z 2K Projekt sp. z o.o. z siedzibą w Niewodnicy Kościelnej, na 2023 r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji 

zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 roku. 

6. Zaakceptowanie kwartalnego harmonogramu dyżurów aptek na terenie powiatu 

siedleckiego. 

7. Przyjęcie rozliczenia udziałów Powiatu Siedleckiego w Spółdzielni Socjalnej Serwis 

Komunalny z siedzibą w Wodyniach. 

8. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr CLXXXII/2022 z posiedzenia 

Zarządu Powiatu w dniu 21 grudnia 2022 r.  

 

Ad. pkt 3 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXXXIII/515/2022 w sprawie 

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



Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na przesunięcie rozliczenia umowy                         

nr G.273.6.2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 14 października          

2022 r. zawartej przez Powiat Siedlecki z 2K Projekt sp. z o.o. z siedzibą w Niewodnicy 

Kościelnej, na 2023 r. (zał. nr 2). 

 

Ad. pkt 5 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXXXIII/516/2022 w sprawie 

wyboru ofert 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 3). 

 

Ad. pkt 6 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował kwartalny harmonogram dyżurów aptek 

ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę i święta i inne dni wolne od pracy pełnionych 

rotacyjnie w systemie dobowym pod telefonem przez wszystkie apteki ogólnodostępne na 

terenie Powiatu Siedleckiego (zał. nr 4). 

 

Ad. pkt 7 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął rozliczenie udziałów Powiatu Siedleckiego                                

w Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach. Kwotę 14 293,99 zł 

należy zaewidencjonować jako stratę Powiatu Siedleckiego (zał. nr 5). 

 

Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął rozliczenie wydatkowania środków finansowych 

przez Gminę Wodynie w wysokości 7 296,75 zł poniesionych w grudniu 2022 r., w związku                       

z pobytem uchodźców z Ukrainy – Porozumienie nr ZK/2/2022 z 9 maja br. (zał. nr 6).   

   

  

Na tym protokół zakończono. 

                                                                                                 WICESTAROSTA 

Protokółował Jan Kołodyński                                                                /-/  Małgorzata Cepek 

 


