Protokół Nr XXXIX/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach
w dniu 9 września 2019 r.
Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności.
Karol Tchórzewski – Starosta Siedlecki otworzył posiedzenie Zarządu, przywitał zebranych
i przedstawił proponowany porządek obrad:
1. Wprowadzenie zmiany do projektu uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie
zmiany uchwały Nr XXII/134/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 16 kwietnia 2009
roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Siedlecki.
2. Wprowadzenie zmiany do projektu uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie
dokonania zmian w budżecie powiatu na 2019 r.
3. Zatwierdzenie zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu
uchwały budżetowej Powiatu Siedleckiego na 2020 rok oraz projektu uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2023.

Ad. pkt 1
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o wprowadzeniu zmiany do projektu
uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/134/09 Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Siedlecki. Zarząd postanowił w § 1 ust. 1 projektu uchwały, do nowego brzmienia § 5
regulaminu wynagrodzenia nauczycieli dodać punkt 3, który wprowadza dodatek funkcyjny dla
nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym – w wysokości 300 zł. Tak zmieniony
projekt powyższej uchwały Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął i skierował do
Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady, w miejsce projektu
uchwały przedłożonego pismem nr OR.0022.35.2019 z dnia 5 września br. (zał. nr 1).

Ad. pkt 2
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o wprowadzeniu zmiany do projektu uchwały
Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2019 r.
Wprowadzona zmiana dotyczy zmian w planie wydatków oraz zmian w planie dotacji
udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów
publicznych na 2019 rok w dz. 801 i 854. Tak zmieniony projekt powyższej uchwały Zarząd
Powiatu jednogłośnie przyjął i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie pod obrady Rady, w miejsce projektu uchwały przedłożonego pismem nr
OR.0022.35.2019 z dnia 5 września br. (zał. nr 2).

Ad. pkt 3
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił:


o zatwierdzeniu zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych na 2020 rok,



o przekazaniu jednostkom organizacyjnym Powiatu i Wydziałom Starostwa
Powiatowego zatwierdzone zasady i tryb opracowania materiałów planistycznych na
2020 rok, do wykorzystania przy opracowaniu projektu budżetu.

STAROSTA
/-/ Karol Tchórzewski
Na tym protokół zakończono.
Protokółował Jan Kołodyński

