UCHWAŁA Nr XXI/119/2001

Rady Powiatu w Siedlcach

z dnia 23 lutego 2001 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz.578 z póżn. zm.) Rada Powiatu w Siedlcach
postanawia.
§1.

Przyjąć sprawozdania z realizacji uchwał Rady Powiatu w brzmieniu
stanowiącym załączniki nr 1 i nr 2.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zal. nr 1 do uchwały ni.XXVl 19/2001
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 23 lutego 2001 r.

SPRAWOZDANIE
z realizacji uchwał Rady Powiatu Siedleckiego
za okres od dnia 1.12.2000 r. - 29.12.2000 r.

Sprawozdanie odnosi się do

uchwał Rady Powiatu Siedleckiego za

realizację

których odpowiedzialny jest Zarząd Powiatu

W omawianym okresie sprawozdawczym Rada Powiatu podjęła

9 uchwał,

za

realizację 3 uchwał odpowiedzialny jest Przewodniczący Rady Powiatu oraz 6 uchwał Zarząd Powiatu.

- Uchwała Nr XIX/112/2000 z 01.12.2000 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XVI/99/2000 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 7 września
2000 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki
pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania.
Uchwałę przekazano do realizacji dyrektorom: ZSZ w Mordach, Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim, Domu Dziecka w Kisielanach i zgodnie z
wymogiem podano do publicznej wiadomości, obwieszczeniem Starosty Siedleckiego z dnia
1 grudnia 2000 r., poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa
Powiatowego oraz w siedzibach wyżej wymienionych jednostek.
- Uchwała Nr XX/115/2000 z 29.12.2000 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu.

Przedłożone sprawozdanie przez Zarząd Powiatu za okres od 12.12.1998 r - 27.10.2000 r.
zostało przyjęte.

Uchwały budżetowe:

-Uchwała Nr XIX/108/2000 z 01.12.2000 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2000 rok.

Zgodnie z postanowieniami uchwały dokonano zmian w budżecie 2000 r.

-Uchwała Nr XIX/109/2000 z 01.12.2000 r.
w sprawie utworzenia środków specjalnych.
Uchwałę przekazano do realizacji jednostkom organizacyjnym Starostwa Powiatowego.

as
2

- Uchwała Nr XX/113/2000 z 29.12.2000 r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2001 rok.

Uchwalę przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej, a także podano do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Starostwa.
- Uchwała Nr XX/114/2000 z 29.12.2000 r,
w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2000 rok.

Zgodnie z postanowieniami uchwały dokonano zmian w budżecie 2000 r
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Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXI/119/2001
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 23. 02, 2001 roku

SPRAWOZDANIE
z realizacji uchwał Rady Powiatu Siedleckiego
za okres od dnia 1.12.2000 roku do dnia 31 12.2000 roku

Przedstawiony materiał odnosi się do uchwał Rady Powiatu Siedleckiego, za
realizację których odpowiedzialny jest Przewodniczący Rady Powiatu.

- Uchwała Nr XIX /110/ 2000 z dnia 1 grudnia 2000 roku

w sprawie Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej.

Plan Kontroli Komisji Rewizyjnej przekazano do realizacji
- Uchwała Nr XIX 7111/ 2000 z dnia 1 grudnia 2000 roku

w sprawie wytypowania
Mazowieckiego.

kandydatur

Wytypowane kandydatury zostały
Województwa Mazowieckiego.

-

do

Nagród

Marszałka

przesłane do

realizacji

Województwa

Marszałkowi

Uchwała Nr XX/116/2000 z dnia 29 grudnia 2000 roku

w sprawie przyjęcia „Planu Pracy Rady Powiatu Siedleckiego na 2001 rok”

Plan Pracy Rady Powiatu Siedleckiego
bieżąco.

na 2001 rok jest realizowany na
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