
Protokół Nr 24/2015
Z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 18 czerwca 2015 r.

Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności.

Pan Dariusz Stopa - Starosta Siedlecki otworzył posiedzenie Zarządu, przywitał zebranych 
i przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu.
3. Wolne wnioski

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu (zał. nr 1).

Zarząd jednogłośnie skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu projekty uchwał 
Rady Powiatu:

• w sprawie powierzenia Gminie Kotuń zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych,

• w sprawie założenia Przedszkola Specjalnego w Soku Lackim,

• w sprawie ustalenia opłat oraz zwolnienia rodziców z opłat za świadczenia udzielane 

w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Powiat Siedlecki,

• zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Siedleckiego na lata 2015-2018,

• w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Powiatu 

Siedleckiego,

• w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Siedleckiego za 2014 r.
• w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadaniowym i finansowym realizowanych 

przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2015 roku,



• w sprawie powierzenia gminie Przesmyki zadania powiatu z zakresu letniego 

utrzymania dróg powiatowych,

skierował również:

• informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze powiatu siedleckiego 

w 2014 r.,

• informację o działalności Związku Spółek Wodnych w Siedlcach w 2014 r.,

• informację o działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obszarze 
powiatu siedleckiego w 2014 r.,

• informację o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego na obszarze 

powiatu siedleckiego w 2014 r.,

• informację o przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie Siedleckim w okresie 
2014/2015,

• sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu zapobiegania przestępczości oraz 

ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Siedleckiego 
w roku 2014,

• ocenę zasobów pomocy społecznej za 2014 rok dla Powiatu Siedleckiego,

• sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 rok samorządowej 

instytucji kultury pn. „Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach”,

• informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Siedleckiego na lata 2014-2018 za 2014 rok,

• informację o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 2014 rok
z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o wycofaniu z porządku obrad najbliższej sesji Rady 

punktu dotyczącego przyjęcia raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla 

Powiatu Siedleckiego na lata 2004 - 2015, za okres 1.01.2013 r. do 31.12.2014 r. Powyższy 

raport zostanie skierowany pod obrady Rady Powiatu po uzupełnieniu o informację 
z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Ad. pkt 3

Brak wolnych wniosków.
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