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    RADA POWIATU 

         w Siedlcach 
 

  OR.0002.4.2020 

 

 Informuję, że w dniu 18 czerwca 2020 roku (czwartek) odbędzie się XV Sesja Rady Powiatu w Siedlcach. 

Na podst. art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz.374 ze zm.), zarządzam obradowanie  

w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. 

 Początek posiedzenia – godzina 1300. 

 
Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad.  

2. Stwierdzenie kworum. 

3. Wnioski do porządku obrad.  

4. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Powiatu.  

5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2020 – 2023.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Powiatu Siedleckiego.  

8. Debata nad Raportem o stanie powiatu za 2019 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Siedlcach wotum zaufania. 

10. Przyjęcie sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2019 rok samorządowej instytucji kultury pn.: ”Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”  

w Chlewiskach”.   

11. Przyjęcie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2019-2022 za okres styczeń – grudzień  

2019 roku.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego wraz ze Sprawozdaniem  

z wykonania budżetu za 2019 rok:  

- odczytanie opinii RIO w Warszawie Zespół w Siedlcach o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Siedlcach sprawozdaniu z wykonania budżetu  

za 2019 rok, 

- Informacja o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 2019 rok.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Siedleckiego za 2019 rok.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok: 

-  przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2019 rok, 

- przedstawienie opinii RIO dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2019 rok, 

- dyskusja, 
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- przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli. 

16. Informacja o działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2019 roku.  

17. Informacja o działalności Związku Spółek Wodnych w Siedlcach w 2019 roku.  

18. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2019 roku.  

19. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2019 roku.  

20. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Powiatu Siedleckiego.  

21. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu 

Siedleckiego” w 2019 roku.  

22. Informacja o przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie Siedleckim  w okresie 2019/2020.  

23. Informacja Przewodniczącego Rady.  

24. Zakończenie obrad.  

 

 

PRZEWODNICZĄCY  

   RADY POWIATU 

 

/-/  Marek Gorzała   
 


