
Protokół Nr 156/2017 
z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w dniu 29 września 2017 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. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2017 r.

3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Siedleckiego na lata 2017 - 2020.

4. Obliczenie dotacji na m-c IX 2017 r. dla MOW Gostchorz oraz MOW Wojnów.

5. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 156/297/2017 w sprawie dokonania 
zmian w budżecie powiatu na 2017 r. (zał. nr 1).

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 156/298/2017 zmieniającą uchwałę 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 -- 2020 

(zał. nr 2).

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił:

1. Naliczyć i przekazać dotację na m-c IX br. dla MOW Gostchorz dla uczniów 

zgłoszonych na 1 IX br. przyjmując limit miejsc - 44 w tym dla:



- wychowanków MO W - 36 wychowanków korzystających; koszt utrzymania - 

4.753,40 zł, - 8 nowych skierowanych niedoprowadzonych; koszt utrzymania - 

2.376,71 zł

- uczniów Gimnazjum - 33 uczniów; koszt kształcenia - 1.288,20 zł

- uczniów Szkoły Podstawowej - 3 uczniów; koszt kształcenia - 1.269,16 zł 

wyliczony szacunkowo w załączniku, do czasu zajęcia stanowiska przez MEN.

2. Wstrzymać naliczanie i przekazanie dotacji dla uczniów pobierających naukę poza

MOW do czasu wyjaśnienia dokumentacji w toku kontroli,

3. Wstrzymać dotowanie nowouruchomionego obiektu dla 27 wychowanków

(Gostchorz 53B) do czasu wyjaśnienia z MEN i uzyskania subwencji oświatowej,

4. Naliczyć i przekazać dotację dla uczniów zgłoszonych przez MOW w Wojnowie

przyjmując:

- wychowanków MOW - 36 wychowanków; koszt utrzymania - 4.753,40 zł

- 3 wychowanków skierowanych niedoprowadzonych; 

koszt utrzymania - 2.376,71 zł

- uczniów Gimnazjum - 33 uczniów; koszt utrzymania - 1.288,20 zł

- uczniów Szkoły Podstawowej - 3 uczniów; koszt utrzymania - 1.269,16 zł 

Wyliczony szacunkowo w załączniku, do czasu zajęcia stanowiska przez MEN.

5. Wstrzymać naliczanie i przekazanie dotacji dla uczniów pobierających naukę poza 

MOW Wojnów do czasu kontroli dokumentacji.

Ad. pkt 5

Brak wolnych wniosków.

Na tym protokół zakończono. 

Protokółował Jan Kołodyński
y


