
RADA POWIATU 
 W SIEDLCACH 
OR.0012.2.3.2022 
 

O G Ł O S Z E N I E 

 W dniu 22 marca 2022 roku (wtorek) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu. 

Obrady odbędą się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)  na podst. art. 15 zzx 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 (t.j.  Dz.U. 2021.2095 z późn. zm.). 

 

                                    Początek posiedzenia godz. 10:00 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie.  

2. Wnioski do porządku posiedzenia.  

3. Przyjęcie protokołu Nr 25/2022 z posiedzenia Komisji Budżetu z dnia 17.02.2022 r.  

4. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach w 2021 roku. 

5. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu oraz Domu nad Liwcem w Kisielanach - Żmichach w 2021 roku.  

6. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim w 2021 roku.  

7. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim w 2021 roku.  

8. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2021 roku, obejmującego realizację zadań 

z zakresu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2020 – 2022, Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2025, Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie na terenie Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2025, oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej i zestawienie potrzeb  

w zakresie systemu pieczy zastępczej.  

9. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON w 2021 roku.  



10. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 

2025 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok Powiatu Siedleckiego.  

12. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Siedlcach 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 2022 roku. 

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, 

odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 

14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska popierającego utworzenie w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym 

w Siedlcach studiów na kierunku lekarskim.   

15. Sprawy różne. 

16. Zakończenie posiedzenia 

                    

Przewodniczący 

                                                                                                                                                                                   Komisji Budżetu 

 

                                                                                                                                                   /-/ Bartłomiej Kurkus  


