
 

 

    RADA POWIATU 

         w Siedlcach 
 

  OR.0002.8.2021 

 

 Informuję, że w dniu 17 grudnia 2021 roku (piątek) odbędzie się XXVII 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.2021.2095 z późn. zm.), zarządzam obradowanie  

w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. 

 

                                                          Początek posiedzenia – godzina 10:00. 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie kworum.  

3. Wnioski do porządku obrad.  

4. Przyjęcie Protokołu z XXVI Sesji Rady Powiatu.  

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok Powiatu Siedleckiego.  

7. Podjęcie uchwały 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. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2021 roku. 

9. Podjęcie uchwały  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2022- 2025: 

 przedstawienie Uchwały nr CXXXII/370/2021 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu średniej 

arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, 

 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez Zarząd Powiatu w Siedlcach projektu uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025, 



 

 

 dyskusja, 

 głosowanie. 

10. Podjęcie Uchwały Budżetowej na 2022 rok Powiatu Siedleckiego: 

 przedstawienie projektu uchwały, 

 przedstawienie opinii stałych Komisji, 

 przedstawienie wniosków  Klubów Radnych, 

 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez   Zarząd Powiatu w Siedlcach  projektu uchwały budżetowej na 

2022 rok, 

 przedstawienie  stanowiska Zarządu Powiatu  w sprawie opinii stałych Komisji, opinii RIO i wniosków Klubów Radnych, 

 dyskusja, 

 głosowanie. 

11. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Siedleckiego. 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Powiatu 

Siedleckiego.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia solidarności, wdzięczności i wsparcia dla żołnierzy Wojska Polskiego, Wojsk Obrony Terytorialnej, funkcjonariuszy 

Policji i Straży Granicznej strzegących granic Rzeczypospolitej Polskiej.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie Planu Pracy Rady i Planów Pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Siedlcach na 2022 rok. 

15. Przyjęcie Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Siedleckiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020 – 2023” za okres 

od 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.  

16. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań w zakresie przebudowy i utrzymania dróg powiatowych w roku 2021.  

17. Informacja Przewodniczącego Rady. 

18. Zamknięcie obrad.                                                                                                                                      PRZEWODNICZĄCY  

                            RADY POWIATU 

 

                                 Marek Gorzała   


