
Uchwała Nr XIV/97/2016 

Rady Powiatu w Siedlcach 

z dnia 26 lutego 2016 r. 

 

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 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 

                         

                 /-/ Zygmunt Wielogórski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                            Załącznik nr 1 

                                                                                                               do Uchwały Nr XIV/97/2016 

                                                                                                               Rady Powiatu w Siedlcach 

                                                                                                               z dnia 26 lutego 2016 r. 

 

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

z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach 

za okres II półrocza 2015 roku 

 

         Przedstawiony materiał odnosi się do 28 uchwał. Za realizację 26 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 VIII/62/2015 z 13.07.2015 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  

W dniu 26.11.2015 r. odbył się przetarg nieograniczony prowadzony w trybie licytacji ustnej 

na zbycie nieruchomości nr 101/1 i nr 102/1, który został unieważniony z powodu braku 

wpłaty wadium. 

Rozpoczęto procedurę ponownego zbycia działek nr 101/1 i 102/1. W dniu 07.01.2016 r. 

podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości (działki nr 101/1 i 102/1) do zbycia 

przez Powiat Siedlecki.  

W dniu 02.12.2015 r. odbył się przetarg nieograniczony prowadzony w trybie licytacji ustnej 

na zbycie nieruchomości nr 102/2, który został unieważniony z powodu braku postąpienia 

przez uczestników licytacji. 

Ogłoszono II przetarg na zbycie działki nr 102/2. Termin przetargu, który będzie prowadzony 

w trybie licytacji ustnej został wyznaczony na dzień 16.03.2016 r. 

 

- Uchwała Nr VIII/63/2015 z 13.07.2015 r. 

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

letniego utrzymania dróg powiatowych  

W dniu 25 sierpnia 2015 roku, podpisano porozumienia z gminami: Kotuń, Skórzec, 

Suchożebry, Wiśniew, Wodynie i Zbuczyn,  na mocy  których Gminy zobowiązały się do 

realizacji zadania powiatu polegającego na letnim utrzymaniu dróg powiatowych na terenie  

Gmin w zakresie usuwania drzew i krzewów z pasa drogowego, których wiek nie przekracza 

10 lat, wg wykazu dróg dla każdej z Gmin.   

Gmina Paprotnia nie podpisała porozumienia. 

Z zadania wycofała się Gmina Wiśniew pismem z dnia 18.11.2015 r., rezygnując  

z przyznanej dotacji z powodu nieznalezienia podmiotu zainteresowanego wycinką 

zakrzaczeń. 



Porozumienia dwukrotnie aneksowano w zakresie terminu wykonania i końcowego 

rozliczenia przez Gminy. 

Rozmiar rzeczowy zadania zakończono 15 grudnia 2015 r., a rozliczenie finansowe 

30 grudnia 2015 r. 

 

- Uchwała Nr VIII/64/2015 z 13.07.2015 r. 

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Powiatu Siedleckiego  

Uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 120.000 zł. Dokonano 

zmian w planie wydatków majątkowych na 2015 rok – zatwierdzono łączne nakłady na 

inwestycje do poniesienia w roku 2015 w kwocie 13.201.231,18 zł. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

2015, poz. 8670 w dniu 3 listopada 2015 r. 

 

- Uchwała Nr VIII/65/2015 z 13.07.2015 r. 

w sprawie wyboru przedstawicieli Powiatu Siedleckiego do składu Rady Społecznej 

działającej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach 

 

Pismem z dnia 14 lipca 2015 r. przekazano Prezydentowi Miasta Siedlce informację  

w sprawie przedstawicieli Powiatu Siedleckiego do Rady Społecznej działającej  

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach. 

 

- Uchwała Nr IX/66/2015 z 11.08.2015 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 r. celem zachowania zgodności kwot 

określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie na 2015 r. zgodnie z zapisami 

art. 229 ustawy o finansach publicznych. 

 

- Uchwała Nr IX/67/2015 z 11.08.2015 r. 

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Powiatu Siedleckiego 

 

Uchwałą dokonano zmian planu wydatków na kwotę 82.477 zł pomiędzy wydatkami 

rodzajowymi związanymi z prowadzeniem zadań, których ogólna kwota nie uległa zmianie. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

2015, poz. 8993 w dniu 12 listopada 2015 r. 

 

- Uchwała Nr IX/68/2015 z 11.08.2015 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 określono do realizacji zadania po zmianach oraz zwiększono plan finansowy 

przychodów i wydatków PFRON o kwotę 48.549,00 zł do wysokości 1.318.783,00 zł. 

 

- Uchwała Nr X/69/2015 z 07.09.2015 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy  

 

Zarząd Powiatu w Siedlcach na posiedzeniu w dniu 14.09.2015 r. przyjął wysokość dzierżawy 

w kwocie 24 339,72 zł brutto za cały okres dzierżawy. 

W dniu 24.09.2015 r. pomiędzy Powiatem Siedleckim a dotychczasowym dzierżawcą 

Przedsiębiorstwem Robót Drogowych "REGIONALNE DROGI PODLASKIE" Sp. z o.o.,  

ul. Brzeska 128, 08-102 Siedlce została zawarta umowa dzierżawy nieruchomości 

zabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki położone 

w obrębie Ujrzanów, Gmina Siedlce:  

a) nr 101/1 o powierzchni 0,9111 ha, 

b) nr 102/1 o powierzchni 0,8895 ha, 

c) nr 102/2 o powierzchni 0,7962 ha. 

Umowa została zawarta na czas określony od dnia 01.10.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. 

 

- Uchwała Nr X/70/2015 z 07.09.2015 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na założenie Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą  

w Wodyniach 

 

Spółdzielnia Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach została zarejestrowana w Krajowym 

Rejestrze Sądowym w 2015 r. 

 

- Uchwała Nr XI/72/2015 z 25.09.2015 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 r. celem zachowania zgodności kwot 

określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie na 2015 r. zgodnie z zapisami 

art. 229 ustawy o finansach publicznych. 

 

- Uchwała Nr XI/73/2015 z 25.09.2015 r. 

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Powiatu Siedleckiego  



Uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 233.110,00 zł. 

Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych na 2015 rok – zatwierdzono łączne 

nakłady na inwestycje do poniesienia w roku 2015 w kwocie 13.522.218,18 zł. 

Uchwałę przekazano do publikacji pismem nr BR.0711.33.2015 z dnia 30.09.2015 r. 

- Uchwała Nr XI/74/2015 z 25.09.2015 r. 

w sprawie przekazania zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego  

W dniu 31.12.2015 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Powiatem Sokołowskim,  

a Powiatem Węgrowskim i Powiatem Siedleckim określające zasady opracowania planu 

zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru powiatów 

zawierających porozumienie. 

 

- Uchwała Nr XII/75/2015 z 30.10.2015 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 r. celem zachowania zgodności kwot 

określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie na 2015 r. zgodnie z zapisami 

art. 229 ustawy o finansach publicznych. 

 

- Uchwała Nr XII/76/2015 z 30.10.2015 r. 

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Powiatu Siedleckiego  

Uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 74.491,51 zł. 

Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych na 2015 rok – zatwierdzono łączne 

nakłady na inwestycje do poniesienia w roku 2015 w kwocie 13.389.759,18 zł. 

Uchwałę przekazano do publikacji pismem nr BR.0711.38.2015 z dnia 04.11.2015 r. 

 

- Uchwała Nr XII/77/2015 z 30.10.2015 r. 

w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2020” 

 

Uchwała jest realizowana zgodnie z przyjętym „Powiatowym Programem Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2020”. 

 

- Uchwała Nr XII/78/2015 z 30.10.2015 r. 

w sprawie programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016  

http://www.bip.powiatsiedlecki.pl/plik,1654,w-sprawie-okreslenia-planu-dofinansowania-form-doskonalenia-zawodowego-nauczycieli-oraz-ustalenia-maksymalnej-kwoty-dofinansowania-oplat-za-ksztalcenie-nauczycieli-zatrudnionych-w-szkolach-i-placowkach-prowadzonych-przez-powiat-siedlecki-w.pdf


W związku z powyższą uchwałą ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań 

Powiatu Siedleckiego o charakterze pożytku publicznego w 2016 r. 

 

- Uchwała Nr XII/79/2015 z 30.10.2015 r. 

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

zimowego utrzymania dróg powiatowych 

W dniu 30 października 2015 roku, podpisano porozumienia z gminami: Domanice, Wiśniew, 

Wodynie, Korczew, Kotuń i Suchożebry; dnia 2 listopada 2015 r.  z gminą Zbuczyn; dnia  

5 listopada 2015 r. z Gminą Paprotnia; dnia 23 listopada 2015 r. z Gminą Skórzec; dnia 24 

listopada 2015 r. z Gminą Przesmyki, na mocy których Gminy zobowiązały się do realizacji 

zadania powiatu, polegającego na odśnieżania dróg powiatowych znajdujących się na ich 

terenie w zakresie  zapewniającym ich przejezdność.  

Gmina Mokobody nie podpisała porozumienia. 

Zadanie w trakcie realizacji.  

Zgodnie z porozumieniami rozliczenie finansowe pierwszej transzy za okres XI – XII 2015 r. 

nastąpiło do dnia 15 stycznia 2016 r.; drugiej transzy za okres I – IV 2016 r. nastąpi do dnia 

15 maja 2016 r.  

 

 

- Uchwała Nr XIII/80/2015 z 18.12.2015 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 określono do realizacji zadania po zmianach oraz zatwierdzono plan finansowy 

przychodów i wydatków PFRON w kwocie 1.318.783,00 zł. 

 

- Uchwała Nr XIII/81/2015 z 18.12.2015 r. 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Siedleckiego dla 

niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty niż 

jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania 

i wykorzystywania 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

2016, poz. 193 w dniu 11 stycznia 2016 r. 

 

- Uchwała Nr XIII/82/2015 z 18.12.2015 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/46/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 kwietnia 2015 

roku 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 

Dzięki podjęciu powyższej uchwały możliwe było wykorzystanie środków finansowych na 

doskonalenie zawodowe nauczycieli w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku 

Lackim. 

 

- Uchwała Nr XIII/83/2015 z 18.12.2015 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 

2016, poz. 194 w dniu 11 stycznia 2016 r. 

 

- Uchwała Nr XIII/84/2015 z 18.12.2015 r. 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Siedleckiego  

w ciągach dróg powiatowych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków  

i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Zarząd 

Powiatu w Siedlcach oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków. 

 

Przedmiotową uchwałą zostały nadane numery przystankom zlokalizowanym w ciągach dróg 

powiatowych oraz określone warunki i zasady korzystania z nich. Ponadto, określono stawkę 

opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych. 

Zadanie w trakcie realizacji. 

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

2016, poz. 195 w dniu 11 stycznia 2016 r. 

 

- Uchwała Nr XIII/85/2015 z 18.12.2015 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

Zarząd Powiatu w Siedlcach na posiedzeniu w dniu 29.12.2015 r. przyjął miesięczną stawkę 

dzierżawy w wysokości 2,00 zł netto/m² (252 084,00 zł netto za cały okres dzierżawy). 

W dniu 31.12.2015 r. pomiędzy Powiatem Siedleckim a dotychczasowym dzierżawcą 

Przedsiębiorstwem Robót Drogowych "REGIONALNE DROGI PODLASKIE" Sp. z o.o. ul. 

Brzeska 128, 08-102 Siedlce została zawarta umowa dzierżawy nieruchomości 

zabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki położone 

w obrębie Ujrzanów, Gmina Siedlce:  

a) nr 101/1 o powierzchni 0,9111 ha, 

b) nr 102/1 o powierzchni 0,8895 ha. 

Umowa została zawarta na czas określony od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.07.2016 r. 

 



- Uchwała Nr XIII/86/2015 z 18.12.2015 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 r. celem zachowania zgodności kwot 

określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie na 2015 r. zgodnie z zapisami 

art. 229 ustawy o finansach publicznych. 

 

- Uchwała Nr XIII/87/2015 z 18.12.2015 r. 

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Powiatu Siedleckiego 

Uchwałą dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2.416.660,39 zł. 

Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych na 2015 rok – zatwierdzono łączne 

nakłady na inwestycje do poniesienia w roku 2015 w kwocie 11.880.859,18 zł. 

Uchwałę przekazano do publikacji pismem nr BR.0711.42.2015 z dnia 22.12.2015 r. 

 

- Uchwała Nr XIII/90/2015 z 18.12.2015 r. 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2016–2019  

Uchwałą przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z wykazem przedsięwzięć 

wieloletnich na lata 2016-2019 w kwotach zgodnych z przyjętymi w budżecie na 2016 rok  

w zakresie dochodów i wydatków oraz wyniku budżetu i długu powiatu. 

 

- UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2016 POWIATU SIEDLECKIEGO 

 Nr XIII/91/2015 z 18.12.2015 r. 

 

Uchwałą ustalono dochody budżetowe Powiatu Siedleckiego na 2016 rok w łącznej kwocie 

59.594.969,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 42.183.293,00 zł i dochody majątkowe  

w kwocie 17.411.676,00 zł oraz wydatki budżetowe w wysokości 57.094.969,00 zł w tym 

wydatki bieżące w kwocie 35.002.721,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 22.092.248,00 zł. 

Ustalono nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 2.500.000 zł oraz zatwierdzono plan 

wydatków majątkowych na 2016 rok w kwocie 22.092.248,00 zł. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

2016, poz. 196 w dniu 11 stycznia 2016 r. 

 

 



- Uchwała Nr XIII/92/2015 z 18.12.2015 r. 

w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Powiatu Siedleckiego na lata 2015 – 2020  

z perspektywą do 2025 r. 

Uchwałę opublikowano na stronie www.bip.powiatsiedlecki.pl  i www.powiatsiedlecki.pl 

oraz przekazano do realizacji jednostkom organizacyjnym Powiatu i komórkom 

organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Siedlcach. 

 

 PRZEWODNICZĄCY RADY 

  /-/  Zygmunt Wielogórski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

http://www.bip.powiatsiedlecki.pl/
http://www.powiatsiedlecki.pl/


Załącznik Nr  2 
do Uchwały  Nr XIV/97/2016 
Rady Powiatu w Siedlcach 
z dnia 26 lutego 2016 roku 

 

SPRAWOZDANIE 
z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach 

                                                           za II półrocze 2015 roku 
 

 

 Przedstawiony materiał odnosi się do 3 uchwał. Za realizację 1 uchwały  odpowiedzialny jest 

Przewodniczący Rady Powiatu i Zarząd Powiatu. Za realizację 2 uchwał odpowiedzialny jest kolejno 

Przewodniczący Rady  wraz z Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczący Rady  

i Przewodniczący poszczególnych merytorycznych Komisji Rady Powiatu.  

 

- Uchwała Nr XI/71/2015 z dnia 25 września 2015 roku 
w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu. 

 Uchwała zrealizowana  z dniem podjęcia. 

 

- Uchwała Nr XIII /88/ 2015  z dnia 18 grudnia 2015 roku 
w sprawie Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. 

      Uchwała realizowana na bieżąco. Za realizację Uchwały odpowiedzialny jest 

Przewodniczący Rady oraz bezpośrednio Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

 

- Uchwała Nr XIII /89/ 2015  z dnia 18 grudnia 2015 roku 
w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu w Siedlcach i Planów Pracy Komisji Rady Powiatu na 2016 

rok. 

 

       Uchwała realizowana na bieżąco. Za realizację Uchwały odpowiedzialny jest 

Przewodniczący Rady Powiatu i Przewodniczący merytorycznych Komisji. 

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY 

                         

                 /-/ Zygmunt Wielogórski 

 

 


