Protokół Nr 105/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 9 listopada 2016 r.
Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności.

Pan Michał Okniński - Wicestarosta Siedlecki otworzył posiedzenie Zarządu, przywitał
zebranych i przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej Uchwałę nr XVIII/112/2016
Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 czerwca 2016 roku 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” w brzmieniu wynikającym z Uchwały nr XIX/119/2016 Rady Powiatu
w Siedlcach z dnia 12 sierpnia 2016 roku.

2. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2016 r.
3. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej

Uchwałę nr XVIII/112/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 czerwca 2016 roku 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” w brzmieniu wynikającym
z Uchwały nr XIX/119/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 12 sierpnia 2016 roku

(zał. nr 1) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady
Rady.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 105/191/2016 w sprawie dokonania

zmian w budżecie powiatu na 2016 r. (zał. nr 2).

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił wystąpić z wnioskiem do Przewodniczącego

Rady Powiatu, o zwołaniu w dniu 14 listopada br. o godz. 1400 sesji Rady Powiatu

z następującym porządkiem obrad:
•

podjęcie

uchwały

zmieniającej

Uchwałę

nr

XVIII/112/2016

Rady

Powiatu

w Siedlcach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Planu

inwestycyjnego dla subregionu

siedleckiego

Obszarem

objętego

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” w brzmieniu

wynikającym z Uchwały nr XIX/119/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia
12 sierpnia 2016 r.

w/z

Na tym protokół zakończono.

Protokółował: Jan Kołodyński
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