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Protokół Nr XCIV/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 2 grudnia 2020 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. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu nr XCIII/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach                

w dniu 25 listopada 2020 r. 

3. Wprowadzenie korekty w projekcie Uchwały Rady Powiatu w Siedlcach zmieniającej 

Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 

2020 – 2023. 

4. Wprowadzenie korekty w projekcie Uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie 

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej  na 2020 rok Powiatu Siedleckiego. 

5. Wprowadzenie korekty w projekcje Uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2024.  

6. Wprowadzenie korekty w projekcie Uchwały Budżetowej na 2021 rok Powiatu 

Siedleckiego. 

7. Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie ustalenia wydatków 

niewygasających z końcem 2020 r. 

8. Wprowadzenie korekty w projekcje Uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie 

powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego 

utrzymania dróg powiatowych. 

9. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 
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Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr XCIII/2020 z posiedzenia                      

Zarządu Powiatu w dniu 25 listopada 2020 r. 

 

Ad. pkt 3 

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił wprowadzić korektę w projekcie Uchwały 

Rady Powiatu w Siedlcach zmieniającej Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Siedleckiego na lata 2020 – 2023. W związku ze zwiększeniem części oświatowej 

subwencji ogólnej wprowadza się zmiany w WPF dla roku budżetowego 2020 po stronie 

dochodów i wydatków w kwocie 282.587,00 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 Rady Powiatu w Siedlcach                           

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2020 – 2023 

przekazanego pismem OR.0022.34.2020 z dnia 25 listopada br. (zał. nr 1). 

 

Ad. pkt 4 

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił wprowadzić korektę w projekcie Uchwały 

Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej  na 2020 rok 

Powiatu Siedleckiego. W związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej            

o kwotę 282.587,00 zł wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków o w/w kwotę. 

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 Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie dokonania zmian w Uchwale 

Budżetowej  na 2020 rok Powiatu Siedleckiego przekazanego pismem OR.0022.34.2020 z dnia 

25 listopada br. (zał. nr 2). 

 

Ad. pkt 5 

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił wprowadzić korektę w projekcie Uchwały 

Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego 

na lata 2021 – 2024. W załączniku Nr 3 do projektu uchwały wprowadzono dodatkowe 

objaśnienia na str. 3 ust. 3 wiersz 17 o treści „Zadania prognozowane w Załączniku Nr 2 – 

Wykaz przedsięwzięć na lata 2021-2024 w poz. 

1.3.2.1 – na kwotę 154.000 w 2022 roku 

1.3.2.2 – na kwotę 138.875 w 2024 roku 
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1.3.2.3 – na kwotę 208.000 w 2022 roku 

1.3.2.4 – na kwotę 156.000 w 2023 roku 

1.3.2.6 – na kwotę 170.000 w 2021 roku 

dla których prognozuje się dwuletni cykl realizacji, w pierwszym roku realizacji nie planowano 

nakładów inwestycyjnych z uwagi na prace dotyczące przygotowania inwestycji ( opracowanie 

projektów, kosztorysów itp.) których sfinansowanie prognozuje się w roku zaplanowanych 

nakładów”. 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 Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2024 przekazanego pismem OR.0022.32.2020 

z dnia 13 listopada br. (zał. nr 3) . 

 

Ad. pkt 6 

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił wprowadzić korektę w projekcie Uchwały 

Budżetowej na 2021 rok Powiatu Siedleckiego. W § 13 projektu uchwały skreślono ust. 5                

o treści „Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 1.000.000.00 zł” celem 

ujednolicenia zapisów projektu uchwały budżetowej i uchwały WPF na lata 2021 – 2024. 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 Budżetowej na 2021 rok Powiatu Siedleckiego przekazanego pismem 

OR.0022.32.2020 z dnia 13 listopada 2020 r. (zał. nr 4). 

 

Ad. pkt 7 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu w Siedlcach              

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2020 r. (zał. nr 5). 

 

Ad. pkt 8 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił wprowadzić korektę w projekcie Uchwały 

Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego zadań 

powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych. Kolejne dwie gminy                                     

(tj. Domanice i Przesmyki) zadeklarowały przejęcie zadania w sprawie zimowego utrzymania 

dróg powiatowych. 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 Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie powierzenia gminom 
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z terenu powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg 

powiatowych przekazanego pismem OR.0022.32.2020 z dnia 13 listopada 2020 r. (zał. nr 6). 

 

Ad. pkt 9 

             

          Brak wolnych wniosków. 

 

Na tym protokół zakończono. 

                                                                                                           STAROSTA 

                                                                                                  /-/ Karol Tchórzewski 

 

 

Protokółowała Edyta Kopczyk 

 


