Uchwała Nr XI/71/2015
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 25 września 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 2015 r., poz. 1445 j.t.) 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
/-/ Zygmunt Wielogórski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XI/71/2015
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 25 września 2015 roku

SPRAWOZDANIE
z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach
za okres I półrocza 2015 roku
Przedstawiony materiał odnosi się do 26 uchwał. Za realizację 24 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 III/17/2015 z 22.01.2015 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2015 – 2018
Uchwałą określono Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z wykazem przedsięwzięć wieloletnich
na lata 2015-2018 w kwotach zgodnych z przyjętymi w budżecie na 2015 rok w zakresie dochodów
i wydatków oraz wyniku budżetu i długu powiatu.

- Uchwała Budżetowa na rok 2015 Powiatu Siedleckiego Nr III/18/2015 z 22.01.2015 r.
Uchwałą ustalono dochody budżetowe Powiatu Siedleckiego na 2015 rok w łącznej kwocie
48.699.313,06 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 38.776.434,06 zł i dochody majątkowe w
kwocie 9.922.879,00 zł oraz wydatki budżetowe w wysokości 47.199.313,06 zł, w tym wydatki
bieżące w kwocie 34.176.524,38 zł i wydatki majątkowe w kwocie 13.022.788,68 zł. Ustalono
nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 1.500.000 zł na pokrycie rat kredytów zaciągniętych w
latach ubiegłych.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 2015,
poz. 1178.
- Uchwała Nr III/19/2015 z 22.01.2015 r.
w sprawie powierzenia Gminie Mokobody zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych
W dniu 10 marca 2015 r. podpisano porozumienie z Gminą Mokobody, w którym określono
warunki i tryb realizacji powierzonego zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji
projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 3612W Mokobody – Nakory o nawierzchni brukowej
i częściowo asfaltowej na odcinku przebiegającym przez teren gminy Mokobody.
Termin opracowania dokumentacji przez Gminę został wyznaczony do dnia 31 sierpnia 2015 roku.

- Uchwała Nr III/20/2015 z 22.01.2015 r.
w sprawie powierzenia Gminie Suchożebry zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych
W dniu 17 marca 2015 r. podpisano porozumienie z Gminą Suchożebry, w którym określono
warunki i tryb realizacji powierzonego zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji
projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 3612W Mokobody – Nakory o nawierzchni żwirowej
i częściowo asfaltowej na odcinku przebiegającym przez teren gminy Suchożebry.
Termin opracowania dokumentacji przez Gminę został wyznaczony do dnia 31 sierpnia 2015 roku.
- Uchwała Nr III/21/2015 z 22.01.2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości niezabudowanej wraz z odpłatną
służebnością gruntową

Zarząd Powiatu w Siedlcach na posiedzeniu w dniu 30.03.2015 r. podjął decyzję, że osobą, która w
dniu 14.05.2015 r. w przetargu ustnym nieograniczonym prowadzonym przez Siedlecką
Spółdzielnię Mieszkaniową w Siedlcach będzie licytować w imieniu Powiatu Siedleckiego nabycie
prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 82/7 z obrębu 46
położonej w Siedlcach przy ul. 10 Lutego będzie Pan Andrzej Skaruz kierownik Wydziału
Administracyjno-Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Siedlcach.
W dniu 14.05.2015 r. o godz. 1200 w siedzibie Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Siedlcach przy ul. 3-go Maja odbył się w/w przetarg.
Do licytacji przystąpił Powiat Siedlecki, reprezentowany przez Pana Andrzeja Skaruza i Pani Maria
Jeziernicka, która w kolejnych postąpieniach dała kwotę 22200,00 zł tj. 200,00 zł więcej od kwoty
do jakiej Zarząd Powiatu upoważnił Pana Andrzej Skaruza do licytowania ww. nieruchomości.
Nabywcą nieruchomości została Pani Maria Jeziernicka.

- Uchwała Nr IV/29/2015 z 27.02.2015 r.
w sprawie powierzenia Gminie Kotuń zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych

W dniu 23 marca 2015 r. podpisano porozumienie z Gminą Kotuń, w którym określono warunki i
tryb realizacji powierzonego zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej
przebudowy drogi powiatowej nr 3604W Broszków – Żeliszew Podkościelny.
Termin opracowania dokumentacji przez Gminę został wyznaczony na dzień 30 września 2015
roku.
- Uchwała Nr IV/32/2015 z 27.02.2015 r.
w sprawie wyboru delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich
Zgodnie z powyższą uchwałą przekazano informację Prezesowi Związku Powiatów Polskich o
wyborze Pana Dariusza Stopy – Starosty Siedleckiego na delegata Zgromadzenia Ogólnego
Związku Powiatów Polskich.

- Uchwała Nr IV/33/2015 z 27.02.2015 r.
w sprawie wyboru delegata do Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich

Zgodnie z powyższą uchwałą przekazano informację Prezesowi Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i
Regionów Nadbużańskich o wyborze Pana Michała Oknińskiego – Wicestarosty Siedleckiego jako
delegata do Stowarzyszenia.
- Uchwała Nr IV/34/2015 z 27.02.2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Siedleckiego do stowarzyszenia pod nazwą
„Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna”

Zgodnie z powyższą uchwałą przekazano informację Prezesowi NLOT o upoważnieniu Pana
Michała Oknińskiego – Wicestarosty Siedleckiego do reprezentowania Powiatu Siedleckiego w
pracach Stowarzyszenia.

- Uchwała Nr IV/35/2015 z 27.02.2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Siedleckiego do Stowarzyszenia pod nazwą
„Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej”
Na podstawie powyższej uchwały przygotowano i przesłano do lokalnej grupy działania Deklarację
Członkowską. Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej 8 maja 2015 r. przyjął Powiat
Siedlecki w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi
Siedleckiej.
W związku z wstąpieniem opłacono składkę członkowską za 2015 r. w wysokości 2000 zł.
- Uchwała Nr V/39/2015 z 27.03.2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata
2015 - 2018
Dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze zmianami wprowadzonymi do
uchwały budżetowej na 2015 rok.
- Uchwała Nr V/40/2015 z 27.03.2015 r.
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Powiatu Siedleckiego
Uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2.100.758,66 zł. Dokonano
zmian w planie wydatków majątkowych na 2015 rok – zatwierdzono łączne nakłady na inwestycje
do poniesienia w roku 2015 w kwocie 13.040.256,18 zł.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 2015,
poz. 6543.

- Uchwała Nr V/41/2015 z 27.03.2015 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 2015 roku
Uchwałą określono do realizacji przez Powiat Siedlecki w 2015 roku zadania z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz zatwierdzono plan finansowy przychodów
PFRON w kwocie 1.269.890 zł i wydatków PFRON w kwocie 1.270.234 zł.

- Uchwała Nr VI/44/2015 z 24.04.2015 r.
w sprawie powierzenia Gminie Zbuczyn zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych

W dniu 10 czerwca 2015 r. podpisano porozumienie z Gminą Zbuczyn, w którym określono
warunki i tryb realizacji powierzonego zadania polegającego na realizacji inwestycji pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3638W Zbuczyn – Czuryły – Krzymosze – Wyczółki w m.
Zbuczyn, ul. Klonowa na odcinku o długości 275 mb”.
Termin zakończenia robót – do dnia 30 września 2015 roku.
- Uchwała Nr VI/45/2015 z 24.04.2015 r.
w sprawie powierzenia Gminie Zbuczyn zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych

W dniu 10 czerwca 2015 r. podpisano porozumienie z gminą Zbuczyn, w którym określono
warunki i tryb realizacji powierzonego zadania polegającego na budowie chodnika przy ul.
Dworskiej w miejscowości Dziewule w pasie drogi powiatowej nr 3656W Gostchorz – Zabłocie –
Zbuczyn.
Termin zakończenia robót – do dnia 30 września 2015 roku.

- Uchwała Nr VI/46/2015 z 24.04.2015 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 2015 roku
Uchwałę stosują dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Powiat Siedlecki
przy realizacji dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
- Uchwała Nr VI/47/2015 z 24.04.2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata
2015 – 2018
Uchwałą dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze zmianami
wprowadzonymi do uchwały budżetowej na 2015 rok.

- Uchwała Nr VI/48/2015 z 24.04.2015 r.
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Powiatu Siedleckiego
Uchwałą dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 85.210,00 zł. Dokonano
zmian w planie wydatków majątkowych na 2015 rok – zatwierdzono łączne nakłady na inwestycje
do poniesienia w roku 2015 w kwocie 12.970.643,18 zł.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 2015,
poz. 6955.
- Uchwała Nr VII/51/2015 z 29.06.2015 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Siedleckiego za 2014 rok
Uchwałą zatwierdzono skonsolidowany bilans Powiatu Siedleckiego za 2014 rok.
- Uchwała Nr VII/53/2015 z 29.06.2015 r.
w sprawie powierzenia Gminie Przesmyki zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg
powiatowych

W dniu 1 lipca 2015 r. podpisano porozumienie z Gminą Przesmyki, w którym określono warunki i
tryb realizacji powierzonego zadania z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych.
Zadanie będzie realizowane w sezonie letnim, tj. w miesiącach lipiec – październik 2015 r.

- Uchwała Nr VII/54/2015 z 29.06.2015 r.
w sprawie powierzenia Gminie Kotuń zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych

W dniu 8 lipca 2015 r. Gmina przekazała Powiatowi Uchwałę Rady Gminy Kotuń w sprawie
przyjęcia do realizacji zadania polegającego na wykonaniu stabilizacji w ciągu drogi powiatowej nr
3675W Józefin – Czarnowąż – Kopcie.
Przygotowywane jest porozumienie określające warunki i tryb realizacji powierzonego zadania.

- Uchwała Nr VII/55/2015 z 29.06.2015 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 2015 roku
Uchwałą wprowadzono zmiany na kwotę 2.500 zł pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji
zawodowej oraz zatwierdzono do realizacji plan finansowy przychodów PFRON w kwocie
1.269.890 zł i wydatków PFRON w kwocie 1.270.234 zł.

- Uchwała Nr VII/56/2015 z 29.06.2015 r.
w sprawie założenia Przedszkola Specjalnego w Stoku Lackim

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 2015,
poz. 6026. Uchwała weszła w życie 23 lipca 2015 r.
- Uchwała Nr VII/57/2015 z 29.06.2015 r.
w sprawie ustalenia opłat oraz zwolnienia rodziców z opłat za świadczenia udzielane
w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Powiat Siedlecki.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 2015,
poz. 6027. Uchwała weszła w życie 23 lipca 2015 r.
- Uchwała Nr VII/58/2015 z 29.06.2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata
2015 – 2018
Uchwałą dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze zmianami
wprowadzonymi do uchwały budżetowej na 2015 rok.
- Uchwała Nr VII/59/2015 z 29.06.2015 r.
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Powiatu Siedleckiego
Uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 654.298,21 zł. Dokonano
zmian w planie wydatków majątkowych na 2015 rok – zatwierdzono łączne nakłady na inwestycje
do poniesienia w roku 2015 w kwocie 13.072.331,18 zł.

Przewodniczący Rady
/-/ Zygmunt Wielogórski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/71/2015
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 25 września 2015 roku

SPRAWOZDANIE
z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach
za I półrocze 2015 roku
Przedstawiony materiał odnosi się do 20 uchwał, z czego wykazano 9 uchwał
porządkowych. Za realizację 7 uchwał odpowiedzialny jest Przewodniczący Rady
Powiatu.

Za

realizację

1

uchwały

odpowiada

Przewodniczący

Rady

wspólnie

z Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, 1 uchwały wspólnie z Przewodniczącymi
merytorycznych Komisji, 1 uchwały wspólnie ze Skarbnikiem powiatu oraz 1 uchwały
z Zarządem Powiatu.
-

Uchwała Nr III /16/ 2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku
w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji przewodniczącego Rady Powiatu.

Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia.
-

Uchwała Nr III/22/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku
w sprawie wyboru Starosty Siedleckiego.

Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia.
-

Uchwała Nr III/23/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku
w sprawie wyboru Wicestarosty Siedleckiego.

Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia.
-

Uchwała Nr III/24/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku
w sprawie wyboru Członków Zarządu.

Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia.
-

Uchwała Nr III/25/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku
w sprawie wynagrodzenia Starosty Siedleckiego.

Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia.
-

Uchwała Nr III/26/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku
w sprawie przyznania Staroście Siedleckiemu dodatku specjalnego.

Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia.
-

Uchwała Nr III /27/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku
w sprawie Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.

Uchwała jest realizowana na bieżąco. Za realizację Uchwały odpowiedzialny jest
Przewodniczący Rady oraz bezpośrednio Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
-

Uchwała Nr III /28/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku
w sprawie Planów Pracy Komisji rady Powiatu na 2015 rok.

Uchwała jest realizowana na bieżąco. Za realizację Uchwały odpowiedzialny jest
Przewodniczący Rady Powiatu i Przewodniczący merytorycznych Komisji Rady Powiatu.
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Uchwała Nr IV /30/ 2015 z dnia 27 lutego 2015 roku
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet przysługujących radnym Powiatu
Siedleckiego.

Uchwała realizowana jest na bieżąco. z dniem podjęcia. Za realizację Uchwały
odpowiedzialny jest Przewodniczący Rady i Skarbnik Powiatu.
-

Uchwała Nr IV /31/ 2015 z dnia 27 lutego 2015 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu.

Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia.
-

Uchwała Nr IV/36/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu.

Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia.
-

Uchwała Nr IV /37/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska.

Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia.
-

Uchwała Nr IV /38/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i
Opieki Społecznej .

Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia.
-

Uchwała Nr V /42/ 2015 z dnia 27 marca 2015 roku
w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Starostę Siedleckiego.

Za realizację Uchwały odpowiedzialny jest Przewodniczący Rady Powiatu.
-

Uchwała Nr V /43/ 2015 z dnia 27 marca 2015 roku
w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi i przekazania
skargi organowi właściwemu.

Za realizację Uchwały odpowiedzialny jest Przewodniczący Rady Powiatu.
-

Uchwała Nr VI /49/ 2015 z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Siedleckiego.

Skarga została uznana za bezzasadną.
-

Uchwała Nr VII /50/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego Sprawozdania finansowego Powiatu
Siedleckiego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.

Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia.
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Uchwała Nr VII /52/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2014 rok.

Rada Powiatu udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu w Siedlcach za 2014 rok.
-

Uchwała Nr VII /60/ 2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie wniosku o rozstrzygniecie sporu kompetencyjnego z Mazowieckim
Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

Za realizację Uchwały odpowiedzialny jest Przewodniczący Rady Powiatu.
-

Uchwała Nr VII/61/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie wynagrodzenia Starosty Siedleckiego.

Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ Zygmunt Wielogórski

