
Protokół Nr CXXII/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 25 sierpnia 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 CXXI/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach w dniu                           

19 sierpnia 2021 r. 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2024 – po dokonaniu 

autopoprawki. 

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale 

Budżetowej na 2021 r. Powiatu Siedleckiego – po dokonaniu autopoprawki. 

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w planie 

zadaniowym i finansowym na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.  

6. Wolne wnioski. 

 

 Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr CXXI/2021 z posiedzenia                      

Zarządu Powiatu w dniu 19 sierpnia 2021 r. 

 

Ad. pkt 3, 4 

Zarząd Powiatu jednogłośnie wprowadził autopoprawkę do projektów  uchwał  Rady  

Powiatu: 



 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Siedleckiego na lata 2021 – 2024, 

 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 r. Powiatu 

Siedleckiego. 

Autopoprawka polega na zwiększeniu o kwotę 13 401,00 zł planu dochodów i planu wydatków 

bieżących w roku 2021, zgodnie z wnioskiem Wydziału Dróg nr D.3020.17.2021 z dnia                          

23 sierpnia 2021 r.  

Tak zmienione projekty powyższych uchwał Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął i skierował 

do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu,                            

w miejsce projektów uchwał przekazanych pismem nr OR.0022.23.2021 z dnia 19 sierpnia br.  

(zał. 1 i 2). 

 

Ad. pkt 5 

         Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie 

wprowadzenia zmian w planie zadaniowym i finansowym na realizację przez Powiat Siedlecki 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku (zał. nr 3)                              

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady 

Powiatu.  

 

Ad. pkt 6 

            Brak wolnych wniosków. 

                                                                                                STAROSTA 

Na tym protokół zakończono.                                       /-/ Karol Tchórzewski 

 

Protokółował Jan Kołodyński 

 


