
RADA POWIATU 
    w Siedlcach 
BR.0012.4.1.2018 

Informuję, że w dniu 9 lutego 2018 roku (piątek) w Starostwie Powiatowym w Siedlcach,  
ul. Piłsudskiego 40 – Biuro Rady (pok. 210) odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i 
Opieki Społecznej Rady Powiatu w Siedlcach. 
 Początek posiedzenia – godzina 1330. 
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 2017 roku. 
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 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Branżowej I Stopnia Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 

Wychowawczym w Stoku Lackim. 
7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru, sztandaru i pieczęci Powiatu Siedleckiego 
oraz zasad i warunków ich używania. 

11. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach. 
12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji w roku 2017. 
13. Sprawy różne. 
14. Zamknięcie posiedzenia. 
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