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Protokół Nr CXV/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 24 czerwca 2021 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 CXIV/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach                

w dniu 23 czerwca 2021 r. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa Kierownikowi Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki zastępcy 

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach do składania 

oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu. 

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXIX/167/2020 Zarząd Powiatu                          

w Siedlcach z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia w związku 

z realizacją Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym 

poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych 

chorobami zakaźnymi”. 

6. Wolne wnioski. 

 

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr CXIV/2021 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu w Siedlcach  w dniu 23 czerwca 2021 r. 
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Ad. pkt 3 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXV/329/2021 w sprawie cofnięcia 

pełnomocnictwa Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach                      

(zał. nr 1). 

 

Ad. pkt 4 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXV/330/2021 w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki zastępcy Kierownika Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Siedlcach do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych 

powiatu (zał. nr 2).  

 

Ad. pkt 5 

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CXV/331/2021 zmieniającą 

uchwałę Nr LXIX/167/2020 Zarząd Powiatu w Siedlcach z dnia 22 kwietnia 2020 r.                      

w sprawie udzielenia upoważnienia w związku z realizacją Modułu III programu „Pomoc 

osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 

wywołanych chorobami zakaźnymi” (zał. nr 3). 

 

Ad. pkt 6 

Brak wolnych wniosków. 

                                                                                     STAROSTA 

Na tym protokół zakończono.                                         /-/ Karol Tchórzewski 

Protokółowała Edyta Kopczyk 


