
            

      

Uchwała Nr XXXIX/213/2014 

Rady Powiatu w Siedlcach 

z dnia 26 września 2014 roku 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu. 

 

       Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

( Dz. U. z 2013 r., poz. 595, z późn. zm.) Rada Powiatu w Siedlcach postanawia: 

§ 1. 

Przyjąć sprawozdania z realizacji uchwał Rady Powiatu w brzmieniu stanowiącym załączniki 

nr 1 i nr 2. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu i Zarządowi Powiatu. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY RADY 

 

/-/ dr inż. Henryk Brodowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                    Załącznik nr 1 

                                                                                                               do Uchwały Nr XXXIX/213/2014 

                                                                                                               Rady Powiatu w Siedlcach 

                                                                                                               z dnia 26 września 2014 roku 

 

S P R A W O Z D A N I E 

z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach 

za okres I półrocza 2014 roku 

 

         Przedstawiony materiał odnosi się do 15 uchwał. Za realizację 13 uchwał 

odpowiedzialny jest Zarząd Powiatu, 1 uchwały - Starosta Siedlecki, Kierownik Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach i Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach, 

1 uchwały – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach i Dyrektor 

Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach. 

 

- Uchwała Nr XXXIV/188/2014 z 28.02.2014 r. 

w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Siedlecki w 2014 roku 

 

Uchwałę przekazano do realizacji dyrektorom szkół i placówek oświatowych, prowadzonych 

przez Powiat Siedlecki. 

 

- Uchwała Nr XXXIV/189/2014 z 28.02.2014 r. 

w sprawie określenia planu zadaniowego i finansowego na realizację przez Powiat Siedlecki 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku  

 

Uchwałą określono do realizacji przez Powiat Siedlecki w 2014 roku zadania z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz zatwierdzono plan 

finansowy przychodów PFRON w kwocie 942.037 zł i wydatków PFRON w kwocie  

943.941 zł. 

 

- Uchwała Nr XXXIV/190/2014 z 28.02.2014 r. 

w sprawie dokonania zmiany w Uchwale XXI/125/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia  

27 lutego 2009 r. 



 

Środki finansowe niezbędne na pokrycie wkładu własnego w projekcie BW tj. 121.833,22 zł, 

wynikające z zapisu w § 1 uchwały Nr XXXIV/190/2014 z 28.02.2014 r. zostały 

zabezpieczone w wykazie przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Siedleckiego stanowiącym 

załącznik do uchwały XXXIV/191/2014 z 28.02.2014 r. 

 

- Uchwała Nr XXXIV/191/2014 z 28.02.2014 r. 

zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na 

lata 2014-2017  

 
Uchwałą dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze zmianami 

wprowadzonymi do uchwały budżetowej na 2014 rok. 

 

- Uchwała Nr XXXIV/192/2014 z 28.02.2014 r. 

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Powiatu Siedleckiego  

 
Uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 230.794,20 zł. 

Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych na 2014 rok – zatwierdzono łączne 

nakłady na inwestycje do poniesienia w roku 2014 w kwocie 18.066.891,41 zł. 

 

- Uchwała Nr XXXV/194/2014 z 28.03.2014 r. 

zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na 

lata 2014-2017  

 
Uchwałą dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze zmianami 

wprowadzonymi do uchwały budżetowej na 2014 rok. 

 

- Uchwała Nr XXXV/195/2014 z 28.03.2014 r. 

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Powiatu Siedleckiego  

 
Uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 711.104,88 zł. 

Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych na 2014 rok – zatwierdzono łączne 

nakłady na inwestycje do poniesienia w roku 2014 w kwocie 15.364.992,41 zł oraz w planie 

dochodów budżetowych podlegających przekazaniu do budżetu państwa w roku 2014, który 

określono na kwotę 123.000 zł 

 

- Uchwała Nr XXXVI/196/2014 z 30.04.2014 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości 



 

Uzgodniono z PKO B.P. S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, że do dnia 

31.07.2014 r. zostanie zawarta (podpisana) umowa najmu z dotychczasowym najemcą – PKO 

B.P. S.A. na odpłatny wynajem pomieszczeń biurowo – operacyjnych o powierzchni 274 m² 

oraz pomieszczeń w piwnicy o powierzchni 69,7 m² w budynku Starostwa Powiatowego  

w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 40. Umowę podpisano w dniu 24.07.2014 r. 

Umowa ma obowiązywać od dnia 01.09.2014 r. do dnia 31.08.2020 r. 

 

- Uchwała Nr XXXVI/197/2014 z 30.04.2014 r. 

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Powiatu Siedleckiego  

 

Uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 11.739 zł.  

 

- Uchwała Nr XXXVII/199/2014 z 18.06.2014 r. 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Siedleckiego za 2013 rok  

 

Uchwałą zatwierdzono skonsolidowany bilans Powiatu Siedleckiego za 2013 rok. 

 

- Uchwała Nr XXXVII/201/2014 z 18.06.2014 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadaniowym i finansowym realizowanych przez 

Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2014 roku   

 

Uchwałą dokonano zmian w planie zadaniowym i finansowym na kwotę 3.476,33 zł na 

pokrycie wkładu własnego uczestników WTZ biorących udział w projekcie POKL. Określono 

do realizacji przez Powiat Siedlecki w 2014 roku zadania z zakresu rehabilitacji społecznej  

i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz zatwierdzono plan przychodów PFRON w kwocie 

942.037 zł i wydatków PFRON w kwocie 943.941 zł. 

 

- Uchwała Nr XXXVII/202/2014 z 18.06.2014 r.  

w sprawie powierzenia Gminie Przesmyki zadań powiatu  z zakresu dróg powiatowych 

 

Przedmiotową uchwałę przekazano Gminie Przesmyki. 

W trakcie przygotowywania jest wersja papierowa i elektroniczna porozumienia 

określającego warunki i tryb realizacji powierzonego zadania polegającego na opracowaniu 

dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 3622W Mordy – Przesmyki – 

Kamianki – Dąbrowa na odcinku Kamianki Wańki – Dąbrowa. 

 

- Uchwała Nr XXXVII/203/2014 z 18.06.2014 r.  

w sprawie powierzenia Gminie Kotuń zadań powiatu  z zakresu dróg powiatowych 



 

W dniu 30 czerwca  2014 roku Gmina przekazała Powiatowi Uchwałę Rady Gminy Kotuń  

w sprawie przyjęcia do realizacji zadania polegającego na wykonaniu stabilizacji gruntu  

cementem drogi powiatowej nr 3673W Bojmie – Grębków na odcinku od m. Bojmie do 

granicy powiatu. 

W trakcie przygotowywania jest wersja papierowa i elektroniczna porozumienia 

określającego warunki i tryb realizacji powierzonego zadania. 

 

- Uchwała Nr XXXVII/204/2014 z 18.06.2014 r. 

zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na 

lata 2014-2017  

 

Uchwałą dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze zmianami 

wprowadzonymi do uchwały budżetowej na 2014 rok. 

 

- Uchwała Nr XXXVII/205/2014 z 18.06.2014 r. 

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Powiatu Siedleckiego  

 

Uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2.409.420,61 zł oraz 

dokonano zmian planu przychodów budżetu, przy czym ogólna kwota przychodów nie uległa 

zmianie. Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych na 2014 rok – zatwierdzono 

łączne nakłady na inwestycje do poniesienia w roku 2014 w kwocie 18.564.794,41 zł. 

 

 PRZEWODNICZĄCY RADY 

 

/-/ dr inż. Henryk Brodowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XXXIX/213/2014 
Rady Powiatu w Siedlcach 
z dnia 26 września 2014 roku 

 

SPRAWOZDANIE 

z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach 

za I półrocze 2014 roku 

 

 Przedstawiony materiał odnosi się do 3 uchwał, z czego wykazano 2 uchwały porządkowe.  

Za realizację 1 uchwały odpowiedzialny jest Przewodniczący Rady  Powiatu wspólnie z Zarządem 

Powiatu.  

 

- Uchwała Nr XXXIV /193/ 2014  z dnia 28 lutego 2014 roku 

w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu. 

 Uchwała zrealizowana  z dniem podjęcia. 

 

- Uchwała Nr XXXVII /198/2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego Sprawozdania finansowego Powiatu 

Siedleckiego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok.  

 Uchwała zrealizowana  z dniem podjęcia. 

 

- Uchwała Nr XXXVII /200/2014 z dnia 18 czerwca  2014 roku 

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu  w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania   budżetu 

za 2013 rok.  

Rada Powiatu  udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu w Siedlcach za 2013 rok. 

 

 

 PRZEWODNICZĄCY RADY 

 

/-/ dr inż. Henryk Brodowski 

 


