
 

 

 

Uchwała Nr IV/31/2015 

Rady Powiatu w Siedlcach 

z dnia 27 lutego 2015 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. 

 

 

 
   WICEPRZEWODNICZĄCY  RADY 

 

                /-/ Marek Plichta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            Załącznik nr 1 

                                                                                                               do Uchwały Nr IV/31/2015 

                                                                                                               Rady Powiatu w Siedlcach 

                                                                                                               z dnia 27 lutego 2015 roku 

 

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

z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach 

za okres II półrocza 2014 roku 

 

         Przedstawiony materiał odnosi się do 18 uchwał. Za realizację 16 uchwał 

odpowiedzialny jest Zarząd Powiatu, 2 uchwał - Starosta Siedlecki, Kierownik Powiatowego 

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

 

- Uchwała Nr XXXVIII/206/2014 z 30.07.2014 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/167/2013 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 27 września 

2013 roku 

Uchwała dotyczyła zmiany nazwy treści zadania w uchwale z 2013 roku oraz zabezpieczenia 

środków w budżecie Powiatu Siedleckiego na 2014 rok. 

Gmina Mokobody w m-cu lipcu 2014 roku uzyskała dofinansowanie projektu z  oszczędności 

powstałych z zakwalifikowanych w 2013 roku wniosków  w ramach Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. 

W dniu 22 października 2014 roku podpisano umowę o udzielenie dotacji zadania pn. 

„Poprawa bezpieczeństwa oraz wzrost dostępności i rozwoju miejscowości Niwiski poprzez 

przebudowę układu komunikacyjnego dróg gminnych, Gmina Mokobody”. 

Zadanie zostało zrealizowane przez Gminę Mokobody i rozliczone w dniu 14 listopada 2014 

roku. 

 

- Uchwała Nr XXXVIII/207/2014 z 30.07.2014 r. 

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

Dokonano zmian  w planie dochodów i zmian w planie wydatków, w wyniku których zostały 

zwiększone  dochody i wydatki o kwotę 116.107,00 zł.  Wprowadzono zmiany: w planie 

wydatków majątkowych i zatwierdzono do realizacji zadania o łącznych nakładach do 

poniesienia w 2014 roku w kwocie 18.564.794,41 zł,  planie wydatków na zadania, programy 

i projekty realizowane z udziałem środków UE i zatwierdzono wydatki do poniesienia w 2014 

roku w kwocie 1.606.073,48 zł, planie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska  

i gospodarki wodnej i zatwierdzono łączne wydatki do poniesienia na kwotę 250.669,00 zł 

oraz wprowadzono i zatwierdzono zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu   

w 2014 roku na łączną kwotę 9.644.617,41 zł. 

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

2014, poz. 10553 w dniu 21 listopada 2014 r. 



- Uchwała Nr XXXIX/209/2014 z 26.09.2014 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na 

lata 2014 – 2017  

Dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze zmianami 

wprowadzonymi do uchwały budżetowej na 2014 rok. 

 

- Uchwała Nr XXXIX/210/2014 z 26.09.2014 r. 

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

Wprowadzono zmniejszenie planu dochodów i wydatków na 2014 rok na kwotę 806.297,00 

zł. Wprowadzono  zmiany w planie wydatków majątkowych na rok 2014 i zatwierdzono do 

realizacji zadania o łącznych nakładach do poniesienia w 2014 roku w kwocie 18.305.781,41 

zł. Zatwierdzono zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania wykonywane na  

podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej na 2014 rok na łączną kwotę 

4.261.237,00 zł. Wprowadzono i zatwierdzono zmiany w planie  dochodów i wydatków na 

zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 

2014 rok na kwotę 3.863.827,00 zł,  w planie dochodów i wydatków z zakresu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej na kwotę 273.118,00 zł  i w planie dotacji udzielonych  

w 2014 roku z budżetu Powiatu na kwotę 9.679.578,41 zł. 

 

- Uchwała Nr XXXIX/211/2014 z 26.09.2014 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Korczew zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych 

 

W dniu 29 września 2014 r., podpisano porozumienie z gminą Korczew, w którym określono 

warunki i tryb realizacji powierzonego zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji 

projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 3663W Łysów – Hruszew – Tokary – 

Drażniew – Laskowice na odcinku Tokary – Hruszew o nawierzchni brukowej. 

Dokumentacja została opracowana, odebrana i przekazana Powiatowi w dniu 14 listopada 

2014 r. 

- Uchwała Nr XXXIX/212/2014 z 26.09.2014 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości zabudowanej w drodze 

przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do budynku biurowo – 

administracyjnego 

 

W dniu 23.12.2014 r. podpisano akt notarialny (Repertorium A Nr 5245/2014) przenoszący 

własność nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 82/4 w drodze przekształcenia 

spółdzielczego własnościowego prawa do budynku biurowo – administracyjnego  

w zabudowie szeregowej, położonego w Siedlcach przy ul. 10 Lutego 63 na rzecz Powiatu 

Siedleckiego. 

 

 



- Uchwała Nr XL/215/2014 z 30.10.2014 r. 

w sprawie programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015  

 
Realizując uchwałę Zarząd Powiatu w Siedlcach w styczniu lub w lutym 2015 r. ogłosi 

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Siedleckiego o charakterze 

pożytku publicznego w 2015 roku. 
 

- Uchwała Nr XL/216/2014 z 30.10.2014 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 

 

Wprowadzono zmiany w planie wydatków PFRON na kwotę 47.125 zł  z przeznaczeniem na 

dofinansowanie kosztów utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kisielanach  

i zatwierdzono do realizacji przez Powiat Siedlecki w 2014 roku plan finansowy i zadaniowy 

PFRON  w kwocie 942.037 zł. 

 

- Uchwała Nr XL/217/2014 z 30.10.2014 r. 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów 

sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 

międzynarodowym lub krajowym, posiadających licencję zawodnika uprawniającą do 

uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym 

 

W ramach realizacji uchwały w dniach 2 – 31 stycznia br. przyjmowane są wnioski  

o przyznanie stypendiów sportowych. 

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

2014, poz. 11159 w dniu 4 grudnia 2014 r. 

 

- Uchwała Nr XL/218/2014 z 30.10.2014 r. 

w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu 

zimowego utrzymania dróg powiatowych 

 

W dniu 31 października 2014 r. podpisano porozumienie z gminami: Domanice, Korczew, 

Kotuń, Paprotnia, Przesmyki, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie i Zbuczyn, na mocy 

których gminy zobowiązały się do realizacji zadania polegającego na odśnieżaniu dróg 

powiatowych znajdujących się na ich terenie w zakresie zapewniającym ich przejezdność. 

Zadanie jest w trakcie realizacji. 

Dotacja ma być przekazana w 2 transzach – rozliczenie finansowe pierwszej transzy do dnia 

15 stycznia 2015 r., drugiej do dnia 15 maja 2015 r. 



- Uchwała Nr XL/219/2014 z 30.10.2014 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na 

lata 2014 - 2017 

Dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze zmianami 

wprowadzonymi do uchwały budżetowej na 2014 rok. 

 

- Uchwała Nr XL/220/2014 z 30.10.2014 r. 

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

Wprowadzono  zmiany w planie  dochodów i planie wydatków, w wyniku których plan 

dochodów wzrósł o kwotę 62.010,63 zł, natomiast  plan wydatków  uległ zmniejszeniu  

o kwotę 307.989,37 zł.  Skutkiem wprowadzonych zmian  zmniejszony został deficyt budżetu 

powiatu o kwotę 370.000 zł do kwoty 5.630.000 zł. Wprowadzono   zmiany w planie 

wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2014 rok i  zatwierdzono do realizacji 

zadania o łącznych nakładach do poniesienia w 2014 roku w kwocie 18.285.781,41zł. 

Wprowadzono i zatwierdzono zmiany w planie  dochodów i wydatków na zadania 

realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok 

na kwotę 3.891.801,63zł. Wprowadzono zmiany i zatwierdzono  plan dotacji udzielonych  

w 2014 roku z budżetu Powiatu na kwotę 9.612.787,41 zł. 

 

- Uchwała Nr XL/221/2014 z 30.10.2014 r. 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu do wysokości 6.500.000 zł 

 
Postanowiono zaciągnąć długoterminowy kredyt do wysokości 6.500.000 zł  

z przeznaczeniem na sfinansowanie 4 zadań inwestycyjnych na kwotę 4.700.000 zł oraz 

sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.800.000 zł. 

 

- Uchwała Nr II/9/2014 z 19.12.2014 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na 

lata 2014 – 2018 

Dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze zmianami 

wprowadzonymi do uchwały budżetowej na 2014 rok. 

 

- Uchwała Nr II/10/2014 z 19.12.2014 r. 

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

Wprowadzono zwiększenie planu dochodów i wydatków na 2014 rok na kwotę 502.741,31 zł. 

Wprowadzono  zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania, programy i projekty 

realizowane z udziałem środków UE i zatwierdzono wydatki do poniesienia w 2014 roku  

w kwocie 1.601.786,79 zł. Zatwierdzono zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu 

administracji rządowej i inne zlecone ustawami Powiatowi Siedleckiemu na 2014 rok na 

łączną kwotę 1.037.942,00 zł. Wprowadzono i zatwierdzono zmiany w planie  dochodów  

i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu 



terytorialnego na 2014 rok na kwotę 4.162.227,63 zł,  w planie dochodów i wydatków na 

zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zatwierdzono wydatki na łączną 

kwotę 276.908,00 zł  i w planie dotacji udzielonych w 2014 roku z budżetu Powiatu 

zatwierdzono łączne wydatki z tytułu dotacji na  kwotę 9.787.436,41 zł. 

 

- Uchwała Nr II/11/2014 z 19.12.2014 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  

Wprowadzono zmiany w planie wydatków PFRON na kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na 

dofinansowanie kosztów zorganizowania stażu dla osoby niepełnosprawnej poszukującej 

pracy i zatwierdzono do realizacji przez Powiat Siedlecki w 2014 roku plan finansowy  

i zadaniowy PFRON  w kwocie 942.037 zł. 

- Uchwała Nr II/12/2014 z 19.12.2014 r. 

w sprawie dokonania zmiany w Uchwale nr XXI/126/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia  

27 lutego 2009 r. 

W dniu 29.12.2014 r. podpisano z Samorządem Województwa Mazowieckiego aneks nr 5 do 

umowy o zwiększeniu własnych nakładów finansowych Powiatu Siedleckiego o kwotę 

1 641,07 zł na realizację projektu kluczowego w ramach RPO WM 2007-2013 pn. „Rozwój 

elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej 

niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, zw. „Projektem EA”. 

- Uchwała Nr II/13/2014 z 19.12.2014 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego  

z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

2015, poz. 267 w dniu 15 stycznia 2015 r. 

 

 

 

 
   WICEPRZEWODNICZĄCY  RADY 

 

                /-/ Marek Plichta 

 

 

 

 



Załącznik Nr  2 
do Uchwały Nr IV/31/2015 

   Rady Powiatu w Siedlcach 
z dnia 27 lutego 2015 roku 

 
 

SPRAWOZDANIE 
z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach 

za II półrocze 2014 roku 
 

 

 Przedstawiony materiał odnosi się do 13 uchwał,  z czego wykazano  

8 uchwał porządkowych. Za realizację  4 uchwał odpowiedzialny jest 

Przewodniczący Rady Powiatu, oraz 1 uchwałę za realizację, której 

odpowiedzialny jest   Przewodniczący Rady i Zarząd Powiatu. 

 
- Uchwała Nr XXXIX/208/2014 z dnia 26 września 2014 roku 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu 
Siedleckiego. 

 Uchwała zrealizowana  z dniem podjęcia. 

 
- Uchwała Nr XXXIX/213/2014 z dnia 26 września 2014 roku 

w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu. 

 Uchwała zrealizowana  z dniem podjęcia. 

 
-  Uchwała Nr XXXIX/214/2014 z dnia 26 września 2014 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność  Kierownika Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach.  

 Skarga została uznana za bezzasadną.  

 
- Uchwała Nr I/1/2014 z dnia 1 grudnia  2014 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu  

 Uchwała zrealizowana  z dniem podjęcia. 

- Uchwała Nr I/2/2014  z dnia 1 grudnia 2014 roku 
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 

 Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia. 

- Uchwała Nr II/3/2014 z dnia 19 grudnia  2014 roku 
w sprawie ustalenia terminu wyboru Zarządu Powiatu  

 Uchwała zrealizowana  z dniem podjęcia. 

- Uchwała Nr II/4/2014  z dnia 19 grudnia 2014 roku 
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej 

 Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia. 

- Uchwała Nr II/5/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku 
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji  Budżetu  

 Uchwała zrealizowana  z dniem podjęcia. 



-  2  - 

 

- Uchwała Nr II/6/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku 
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i 
Ochrony Środowiska  

 Uchwała zrealizowana  z dniem podjęcia. 

 
- Uchwała Nr II /7/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku 

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 
Zdrowia i Opieki Społecznej 

 Uchwała zrealizowana  z dniem podjęcia. 

 

- Uchwała Nr II /8/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku 
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Infrastruktury, 
Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy  

 Uchwała zrealizowana  z dniem podjęcia. 

 
- Uchwała Nr II /14/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku 

w sprawie  delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i 
Porządku  

 Uchwała zrealizowana  z dniem podjęcia. 

 

- Uchwała Nr II /15/2014  z dnia 19 grudnia 2014 roku 
w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu w Siedlcach na 2015 rok. 

  Uchwała jest realizowana na bieżąco. Za realizację Uchwały bezpośrednio 

jest odpowiedzialny Przewodniczący Rady Powiatu. 

 

 

 
   WICEPRZEWODNICZĄCY  RADY 

 

                /-/ Marek Plichta 

 

 

 
 


