Uchwała XXI/130/2016
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 30 września 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 2016 r., poz. 814) 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 XXI/130/2016
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 30 września 2016 r.

SPRAWOZDANIE
z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach
za okres I półrocza 2016 roku
Przedstawiony materiał odnosi się do 23 uchwał. Za realizację 21 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 XIV/94/2016 z 26.02.2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/134/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 16 kwietnia
2009 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Siedlecki
Podjęcie uchwały było niezbędne z uwagi na utworzenia stanowiska wicedyrektora w SOSW
w Stoku Lackim.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
2016, poz. 2717 w dniu 17 marca 2016 r.
- Uchwała Nr XIV/95/2016 z 26.02.2016 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 2016 roku
Uchwała stanowi podstawę do dofinansowania doskonalenia zawodowego oraz organizacji
i prowadzenia doradztwa metodycznego dla nauczycieli w 2016 roku oraz określa limity
wydatków na te cele dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat.
Uchwała została przekazana do kierowników jednostek oświatowych Powiatu Siedleckiego.
- Uchwała Nr XIV/96/2016 z 26.02.2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/117/08 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 grudnia
2008 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla
których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru
i zasad udzielania zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym
stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do
wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym

Uchwała określa zasady obniżania wymiaru obowiązkowych zajęć dydaktycznych
nauczycielom sprawującym funkcje kierownicze w szkole. Podjęcie uchwały było niezbędne
z uwagi na potrzebę utworzenia stanowiska wicedyrektora w SOSW w Stoku Lackim.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
2016, poz. 2718 w dniu 17 marca 2016 r.

- Uchwała Nr XV/98/2016 z 30.03.2016 r.
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu siedleckiego
Uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 557.611 zł.

- Uchwała z 29.04.2016 r.
w sprawie Statutu Powiatu Siedleckiego
Uchwała została uchylona uchwałą z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały
Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie Statutu Powiatu
Siedleckiego.

- Uchwała z 29.04.2016 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek
oświatowych prowadzonych na terenie powiatu siedleckiego przez inne podmioty niż jednostki
samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystywania
Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych
prowadzonych przez inny podmiot niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie powiatu
siedleckiego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
2016, poz. 5714 w dniu 30 czerwca 2016 r.
- Uchwała Nr XVI/100/2016 z 29.04.2016 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 2016 roku
Uchwałą określono do realizacji przez Powiat Siedlecki w 2016 roku zadania z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz zatwierdzono plan

finansowy przychodów PFRON w kwocie 1.367.443 zł i wydatków PFRON w kwocie
1.367.985 zł.

- Uchwała Nr XVI/101/2016 z 29.04.2016 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na
lata 2016-2019
Uchwałą dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze zmianami
wprowadzonymi do uchwały budżetowej na 2016 rok.

- Uchwała Nr XVI/102/2016 z 29.04.2016 r.
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego
Uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2.647.686 zł.
Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych na 2016 rok – zatwierdzono łączne
nakłady na inwestycje do poniesienia w roku 2016 w kwocie 24.309.139 zł.

- Uchwała Nr XVII/103/2016 z 03.06.2016 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na
lata 2016-2019
Uchwałą dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze zmianami
wprowadzonymi do uchwały budżetowej na 2016 rok.

- Uchwała Nr XVII/104/2016 z 03.06.2016 r.
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego
Uchwałą wprowadzono zmiany w planie wydatków bieżących – łączne kwoty dochodów oraz
wydatków nie uległy zmianie. Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych na 2016
rok pomiędzy zadaniami po rozstrzygnięciu przetargów – łączne nakłady na inwestycje do
poniesienia w roku 2016 w kwocie 24.309.139 zł nie uległy zmianie.

- Uchwała z 03.06.2016 r.
w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie
Statutu Powiatu Siedleckiego

- Uchwała z 03.06.2016 r.
w sprawie Statutu Powiatu Siedleckiego
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
2016, poz. 5767 w dniu 1 lipca 2016 r.

- Uchwała Nr XVIII/106/2016 z 24.06.2016 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Siedleckiego za 2015 rok
Uchwałą zatwierdzono skonsolidowany bilans Powiatu Siedleckiego za 2015 rok.

- Uchwała Nr XVIII/108/2016 z 24.06.2016 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 2016 roku
Uchwałą dokonano zmian pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej. Określone
do realizacji przez Powiat Siedlecki w 2016 roku zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych oraz zatwierdzony plan finansowy przychodów PFRON
w kwocie 1.367.443 zł i wydatków PFRON w kwocie 1.367.985 zł nie uległ zmianie.

- Uchwała Nr XVIII/109/2016 z 24.06.2016 r.
w sprawie powierzenia Gminie Zbuczyn zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych
W dniu 4 lipca 2016 roku przedmiotową uchwałę przekazano Gminie Zbuczyn w celu
podjęcia czynności zmierzających do przejęcia zadania.
W dniu 8 lipca 2016 roku Gmina przekazała Powiatowi Uchwałę Rady Gminy Zbuczyn
w sprawie przyjęcia od Powiatu Siedleckiego zadania pn. „Projekt i budowa chodnika
ul. Klonowa w Zbuczynie”.
Obecnie przygotowywane jest porozumienie określające warunki i tryb realizacji
powierzonego zadania.
- Uchwała Nr XVIII/110/2016 z 24.06.2016 r.
w sprawie powierzenia Gminie Siedlce zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych
W dniu 30 czerwca 2016 roku przedmiotową uchwałę przekazano Gminie Siedlce w celu
podjęcia czynności zmierzających do przejęcia zadania. W dniu 11 sierpnia 2016 r. Rada
Gminy Siedlce podjęła uchwałę. Obecnie przygotowane jest porozumienie określające
warunki i tryb realizacji powierzonego zadania.

- Uchwała Nr XVIII/111/2016 z 24.06.2016 r.
w sprawie powierzenia Gminom z terenu powiatu siedleckiego zadania powiatu w zakresie
letniego utrzymania dróg powiatowych
Uchwałą nr XIX/118/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 12 sierpnia 2016 r.
wprowadzono zmiany w § 3 uchwały, określając dotację dla Gminy Kotuń w wysokości
4.730 zł. Dotacja dla Gminy Przesmyki pozostała bez zmian.
- Uchwała Nr XVIII/112/2016 z 24.06.2016 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji Planu inwestycyjnego dla subregionu siedleckiego objętego
Obszarem Strategicznej Interwencji problemowym pn. „Utworzenie Zintegrowanego
Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja
powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego”
W skład przedsięwzięcia wchodzą między innymi realizowane przez Powiat Siedlecki
zadania:
1) Przebudowa drogi powiatowej nr 3686W granica m. Siedlce – droga krajowa nr 2;
2) Przebudowa drogi powiatowej nr 3607W Broszków – Żuków;
3) Przebudowa drogi powiatowej nr 3641W Zbuczyn – Tchórzew – Izdebki Kosny;
4) Rozbudowa drogi powiatowej nr 3604W Broszków – Żeliszew Podkościelny;
5) Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie siedleckim.
W dniu 12 lipca 2016 roku Uchwałą nr 1102/166/16 Zarząd Województwa Mazowieckiego
przyjął przedmiotowy Plan Inwestycyjny.
Ogłoszono nabór wniosków na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego wskazane w Planie Inwestycyjnym dla subregionów objętych OSI
problemowymi, który będzie odbywał się w trybie konkursowym. Termin składania
wniosków: od 30 czerwca 2016 roku do 1 września 2016 roku.
Trwają prace związane z przygotowaniem wniosków aplikacyjnych.
- Uchwała Nr XVIII/113/2016 z 24.06.2016 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na
lata 2016-2019
Uchwałą dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze zmianami
wprowadzonymi do uchwały budżetowej na 2016 rok.

- Uchwała Nr XVIII/114/2016 z 24.06.2016 r.
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego
Uchwałą dokonano zmniejszenia: planu dochodów o kwotę 6.620.102 zł oraz planu
wydatków o kwotę 2.358.880 zł. Wprowadzono plan przychodów na 2016 rok w kwocie
4.261.222 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych. Dokonano zmian w planie wydatków

majątkowych na 2016 rok – zatwierdzono łączne nakłady na inwestycje do poniesienia
w roku 2016 w kwocie 20.872.154 zł.

- Uchwała z 24.06.2016 r.
w sprawie zwolnienia rodziców z opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu
prowadzonym przez powiat siedlecki
Uchwała obowiązuje w roku szkolnym 2016/2017.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
2016, poz. 5935 w dniu 4 lipca 2016 r.
- Uchwała z 24.06.2016 r.
w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu siedleckiego na
finansowanie lub dofinansowanie działań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwałą Nr 15.152.2016 z dnia
5 lipca 2016 roku orzekło o nieważności w/w uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Zygmunt Wielogórski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/130/2016
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 30 września 2016 r.

SPRAWOZDANIE
z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach
za I półrocze 2016 roku
Przedstawiony materiał odnosi się do 6 uchwał, z czego wykazano 2 uchwały porządkowe.
Za realizację 3 uchwał odpowiedzialny jest Przewodniczący Rady Powiatu. Za realizację 1 uchwały
Przewodniczący Rady wraz z Zarządem Powiatu.
-

Uchwała Nr XIV/93/2016 z dnia 26 lutego 2016 roku
w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Powiatu.

Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia.
-

Uchwała Nr XIV /97/ 2016 z dnia 26 lutego 2016 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu.

Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia.
-

Uchwała Nr XVI /99/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku
w sprawie wsparcia dla podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego.

Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia.
-

Uchwała Nr XVIII /105/2016 z dnia 24 czerwca 2016 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego Sprawozdania finansowego Powiatu
Siedleckiego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.

Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia.
-

Uchwała Nr XVIII /107/2016 z dnia 24 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2015 rok.

Rada Powiatu udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu w Siedlcach za 2015
rok.
-

Uchwała Nr XVIII /115/ 2016 z dnia 24 czerwca 2016 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 została przekazana do realizacji Mazowieckiemu Wojewódzkiemu
Inspektorowi Nadzoru Budowlanemu.
PRZEWODNICZĄCY RADY
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