
RADA POWIATU 
W SIEDLCACH 
BR.0012.2.1.2018 

O G Ł O S Z E N I E 
  W dniu 8 lutego 2018 roku (czwartek) w Biurze Rady Starostwa Powiatowego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40 odbędzie 

się posiedzenie Komisji Budżetu /pokój 210/. 

   Początek posiedzenia godz. 1430. 

Porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie. 

2. Wnioski do porządku posiedzenia. 

3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji Nr 40/2017 z dnia 08.12.2017 r. i Nr 41/2017 z dnia 20.12.2017 r. 

4. Przyjęcie informacji dotyczącej działań na rzecz wprowadzania zmian zasad finansowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. 

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

przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2017 rok. 

6. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości 

pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Siedleckiego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez 

osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. 

7. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Siedlecki. 

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

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Siedlecki  

w 2018 roku. 

9. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru, sztandaru i pieczęci Powiatu Siedleckiego 

oraz zasad i warunków ich używania.   

10. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu zmieniającej Uchwałę Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie przyjęcia do realizacji Planu inwestycyjnego 

dla subregionu siedleckiego objętego Obszarem Strategicznej Interwencji problemowym pn. „Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła 

Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego”. 

11. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach.  

12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji w 2017 roku. 

13. Sprawy różne. 

14. Zakończenie posiedzenia. 
                 RZEWODNICZĄCY  

KOMISJI BUDŻETU         

                                                                                                  /-/ Andrzej Wróbel 


