
RADA POWIATU 
  w  SIEDLCACH 

BR.0012.4.1 2017 

O G Ł O S Z E N I E 

Informuję, że w dniu 10 lutego 2017 roku (piątek) w Starostwie Powiatowym w Siedlcach,  

ul. Piłsudskiego 40 – Biuro Rady (pok. 210)   o d b ę d z i e   s i ę    posiedzenie Komisji Oświaty, 

Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu w Siedlcach. 

Początek posiedzenia – godzina 13
30

. 
Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie. 

2. Wnioski do porządku posiedzenia. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Przyjęcie informacji na temat realizacji zadań powiatowych powierzonych Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siedlcach w 2016 roku. 

5. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2016 rok.  

6. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Siedlecki w 2017 roku. 

7. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 

szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu siedleckiego. 

8. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na 

terenie Powiatu Siedleckiego na lata 2017 – 2020”. 

9. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, 

odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 

10. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet przysługujących radnym Powiatu Siedleckiego. 

11. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie wystąpienia powiatu siedleckiego ze Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów 

Nadbużańskich. 

12. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie realizacji Uchwał Rady Powiatu. 

13. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji w roku 2016. 

14. Sprawy różne. 

15. Zamknięcie posiedzenia.  
                                                                                                                                                                                                                   PRZEWODNICZĄCA 

                                                                                                                                                                                                 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU,  

                                                                                                                                                                                                        ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ         

      Jolanta Franczuk 


