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Uchwała Nr XXV/ 146/2017 

Rady Powiatu w Siedlcach 

z dnia 24 lutego 2017 r. 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu                                 

w Siedlcach. 

 

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

samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) Rada 

Powiatu w Siedlcach postanawia: 

 

§ 1. 

 

Przyjąć sprawozdania z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach                              

w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 1 i nr 2. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu                             

w Siedlcach i Zarządowi Powiatu w Siedlcach. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                                        

                                                                                               PRZEWODNICZĄCY RADY 

                                                                                         /-/ Zygmunt Wielogórski                          
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                                                                                                                                       Załącznik nr 1 

                                                                                                                               do uchwały nr XXV/146/2017 

                                                                                                                                     Rady Powiatu w Siedlcach 

                                                                                                                       z dnia 24 lutego 2017 r. 

 

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

z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach 

za okres II półrocza 2016 r. 

 

         Przedstawiony materiał odnosi się do 29 uchwał. Za realizację 27 uchwał 

odpowiedzialny jest Zarząd Powiatu w Siedlcach, 1 uchwały – Starosta Siedlecki oraz  

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach  i dyrektor Powiatowego 

Urzędu Pracy w Siedlcach,                      1 uchwały – Zarząd Powiatu w Siedlcach i kierownik 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                      w Siedlcach. 

- Uchwała Nr XIX/116/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 roku  

 

zmieniająca uchwalę 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 r. celem zachowania zgodności kwot 

określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie na 2016 r. zgodnie z zapisami   

art. 229 ustawy o finansach publicznych. 

 

- Uchwałą Nr XIX/117/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 roku  

 

sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego  

 

Uchwałą dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 3.690.753,00 zł. 

Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych na 2016 rok – zatwierdzono łączne 

nakłady na inwestycje do poniesienia w roku 2016 w kwocie 16.910.963,00 zł. 

Uchwała została opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego                          

w dniu 19 grudnia 2016 r., poz. 11583.  

- Uchwała Nr XIX/118/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 roku  

 

zmieniająca uchwałę Nr XVIII/111/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 czerwca 

2016 roku w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego zadania powiatu 

z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych. 

 

Uchwałą zmieniono wysokość dotacji na letnie utrzymanie dróg powiatowych dla gminy 

Kotuń  z kwoty 9.460,00 zł na kwotę 4.730,00 zł. 
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Z gminami  Kotuń i Przesmyki zostały podpisane porozumienia, w których określono 

termin realizacji na dzień 15 października 2016 roku.  

Gminy przekazały rozliczenie dotacji zgodnie  z zawartymi porozumieniami do dnia                           

31 października 2016 roku. 

 

- Uchwała Nr XIX/119/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 roku  

 

zmieniająca Uchwałę nr XVIII/112/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 czerwca 

2016  roku 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”, 

 

Uchwała zmieniająca dotyczy zmiany Planu Inwestycyjnego stanowiącego załącznik do 

pierwotnej uchwały nr XVIII/112/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 czerwca 

2016  roku 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” polegająca na połączeniu 

wszystkich projektów w jedną wiązkę oraz zmiany okresu realizacji dwóch zadań 

Powiatu Siedleckiego z  IV kw. 2016 roku na      I kw. 2017roku. 

W miesiącu wrześniu 2016 roku zostały złożone cztery wnioski  na projekty 

współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  wskazane w Planie 

Inwestycyjnym dla subregionów objętych OSI problemowymi tj.: 

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”  

Wszystkie złożone w trybie konkursowym wnioski pozytywnie przeszły ocenę formalną. 

Trwa ocena merytoryczna. Przewidywany termin zakończenia oceny wniosków – styczeń 

2017 rok.   

 

- Uchwała Nr XIX/120/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 roku  

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości  

Aktem notarialnym z dnia 05 października 2016r. Rep. A Nr 7382/2016 ustanowiona została 

na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 102/1, położonej w miejscowości 

Ujrzanów, gmina Siedlce, na rzecz spółki Polska Spółka Gazownictwa spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie służebność przesyłu polegająca na prawie 

posadowienia sieci gazowej w pasie gruntu o szerokości 1 metra oraz na prawie wstępu, 

przechodu, przejazdu, swobodnego, całodobowego dostępu do tych urządzeń w celu 

wykonania czynności związanych z posadowieniem gazociągu, przyłączy gazowych i 

punktów redukcyjno – pomiarowych, naprawami, remontami, eksploatacją, konserwacją, 

przebudowami, rozbudowami, w tym przyłączeniem kolejnych odbiorców, modernizacjami 
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wszystkich urządzeń gazowniczych znajdujących się na nieruchomości obciążonej a w 

szczególności gazociągu i przyłączy gazowych oraz na prawie wykonywania wykopów i 

przekopów. 

- Uchwała z dnia 12 sierpnia 2016 roku  
 

w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu siedleckiego                                   

na finansowanie lub dofinansowanie działań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej  

 

Uchwała określa zasady udzielania i rozliczenia dotacji celowej, ze środków budżetu Powiatu 

Siedleckiego pochodzących z wypływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 

i administracyjnych kar pieniężnych przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie 

działań z zakresu ochrony środowiska, podmiotom niezaliczanym do sektora finansów 

publicznych oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub 

powiatowymi osobami prawnymi.  

Na podstawie przedmiotowej Uchwały udzielono dotacji celowej z budżetu Powiatu 

Siedleckiego dla Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach na dofinansowanie 

zadania pn. Rewitalizacja zabytkowego założenia parkowego „Reymontówka” 

w Chlewiskach w kwocie 98 241,28 zł.  

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego                       

w dniu 23 sierpnia 2016 r., poz. 7621.  

 

- Uchwała Nr XX/121/2016 z dnia 13 września 2016 roku  

 

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 określono do realizacji przez Powiat Siedlecki zadania z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz zatwierdzono plan finansowy 

przychodów PFRON w kwocie 1.367.443,00 zł i wydatków PFRON w kwocie                          

1.367.985,00 zł.           

- Uchwała Nr XX/122/2016 z dnia 13 września 2016 roku 

 

 w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych                        

nr 361328W i 361312W na odcinku droga krajowa nr 2 – Stary Krzesk – Krzesk Majątek 

– Krzesk Królowa Niwa” w partnerstwie z Gminą Zbuczyn 

 

Została podpisana umowa o partnerstwie przy realizacji ww. inwestycji w 2017 roku                         

w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 

2016-2019. W Planie wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2017 rok zostały 

zabezpieczone środki finansowe w wysokości 150.000,00 zł. 
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- Uchwała Nr XX/123/2016 z dnia 13 września 2016 roku  

 

w sprawie wyrażenia zgody na realizację dwóch zadań inwestycyjnych w partnerstwie                          

z Gminą Kotuń. 

 

Na podstawie niniejszej uchwały została podpisana umowa o partnerstwie przy realizacji 

dwóch inwestycji:  

1. „Przebudowa drogi gminnej w Kotuniu ul. Walczewskiego”, 2. „Przebudowa drogi 

gminnej w miejscowości Broszków” w 2017 roku w ramach Programu Rozwoju Gminnej 

i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.  

W Planie wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2017 rok zostały 

zabezpieczone środki finansowe w wysokości 43.271,00 zł  na zadanie 1. i  66. 302,00 zł 

na zadanie 2.  

 

- Uchwałą Nr XX/124/2016 z dnia 13 września 2016 roku  

 

zmieniająca 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 r. celem zachowania zgodności kwot 

określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie na 2016 r. zgodnie z zapisami      

art. 229 ustawy o finansach publicznych. 

 

- Uchwała Nr XX/125/2016 z dnia 13 września 2016 roku  

 

sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego  

 

Uchwałą dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 19.667,00 zł. 

Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych na 2016 rok – zatwierdzono łączne 

nakłady                               na inwestycje do poniesienia w roku 2016 w kwocie 

16.929.963,00 zł. 

Uchwałę skierowano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego      

w dniu 15 września 2016 r. 

- Uchwała  Nr XXI/126/2016 z dnia 30 września 2016 roku  

 

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej  umowy dzierżawy 

 

1. Za okres od dnia 01.10.2016 r. do dnia 31.10.2016 r. Powiat Siedlecki obciążył 

dotychczasowego dzierżawcę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "REGIONALNE 

DROGI PODLASKIE" Sp. z o.o. ul. Brzeska 128, 08-102 Siedlce za bezumowne 

korzystanie z 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, 
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kwotą 36 012,00 zł zgodnie z warunkami określonymi przez Zarząd Powiatu w Siedlcach 

na posiedzeniu w dniu 29.12.2015 r., tzn. z miesięczną stawkę dzierżawy w wysokości                 

2,00 zł netto/m
2
. 

2. W dniu 31.10.2016 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: 

a) na czas określony od dnia 01.11.2016 r. do dnia 31.01.2017 r. 

 b)  na warunkach określonych przez Zarząd Powiatu w Siedlcach na posiedzeniu w dniu 

31.10.2016 r., tzn. z miesięczną stawkę dzierżawy w wysokości 2,00 zł netto/m
2
 (czyli 

108.036,00 zł netto za cały okres dzierżawy). 

 

- Uchwała z dnia 30 września 2016 roku   

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z 

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

2017 rok 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego                    

w dniu 11 października 2016 r., poz. 8739.  

 

- Uchwała Nr XXI/127/2016 z dnia 30 września 2016 roku 

 

w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Siedleckiego na lata               

2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020 – 2023”  

 

Uchwała przyjmuje „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Siedleckiego na lata                        

2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020 – 2023”. Przedmiotowy Powiatowy Program 

Ochrony Środowiska jest dokumentem strategicznym, opracowanym na szczeblu 

powiatowym, odnoszącym się do aspektów środowiskowych. Zawiera cele ekologiczne, 

rodzaj                                            i harmonogram działań proekologicznych oraz środki i 

mechanizmy niezbędne do osiągnięcia wyznaczonych celów Powiatu Siedleckiego. 

 

- Uchwała Nr XXI/128/2016 z dnia 30 września 2016 roku  

 

zmieniająca 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 r. celem zachowania zgodności kwot 

określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  i budżecie na 2016 r. zgodnie z zapisami 

art. 229 ustawy o finansach publicznych 

 

- Uchwała Nr XXI/129/2016 z dnia 30 września 2016 roku   
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w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego 

 

Uchwałą dokonano zmian planu wydatków na kwotę 228.379 zł pomiędzy wydatkami 

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

Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych na 2016 rok – zatwierdzono łączne 

nakłady na inwestycje do poniesienia w roku 2016 w kwocie 17.157.842,00 zł. 

Uchwałę skierowano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego                

w dniu 5 października 2016 r. 

- Uchwała Nr XXII/131/2016 z dnia 28 października 2016 roku   

 

w sprawie programu współpracy powiatu siedleckiego z organizacjami pozarządowymi                                

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 

 

Uchwała stanowi m.in. podstawę powierzania lub wspierania wykonania zadań publicznych 

wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie bądź dofinansowanie ich realizacji w bieżącym 

roku. Otwarty konkurs ofert na wsparcie przez powiat siedlecki realizacji zadań publicznych    

w 2017 roku został ogłoszony uchwałą Zarządu Powiatu w Siedlcach Nr 116/216/2017 z dnia                     

16 stycznia 2017 r. 

 

- Uchwała z dnia 28 października 2016 roku  

 

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie 

należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi 

Siedleckiemu                      i jego jednostkom podległym 

 

Uchwałą określono szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania 

na raty spłaty powiatowych należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 

przypadających Powiatowi Siedleckiemu i jego jednostkom podległym, a także określono 

warunki dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazano organy i osoby uprawnione                        

do udzielana ulg. 

Uchwała została opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego                           

w dniu 8 listopada 2016 r., poz. 9375.  

- Uchwała Nr XXII/132/2016 z dnia 28 października 2016 roku  

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Paprotnia  

 

Zgodnie z uchwałą zawarto umowę Nr ZK/1/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Gminie Paprotnia w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu  ratowniczo-

gaśniczego w dniu 31 października 2016 r. Przekazano dotację w kwocie 5.000,00 zł                                          

z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zakupu sprzętu  ratowniczo-gaśniczego                    

tj. łodzi płaskodennej z przyczepką dla OSP Hołubla. Dotacja została rozliczona.  
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- Uchwała Nr XXII/133/2016 z dnia 28 października 2016 roku  

 

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

zimowego utrzymania dróg powiatowych  

 

Dnia 4 listopada 2016 roku podpisano porozumienia z gminami: Domanice, Korczew, 

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

mocy których Gminy zobowiązały się do realizacji zadania powiatu polegającego na 

odśnieżaniu dróg powiatowych znajdujących na ich terenie w zakresie zapewniającym 

przejezdność                   w sezonie zimowym 2016/2017. 

Zadanie w trakcie realizacji.  

Zgodnie z zawartymi porozumieniami rozliczenie finansowe pierwszej transzy za okres 

XI-XII 2016 r. - do dnia 16 stycznia 2017 r., natomiast drugiej transzy za okres I-IV                     

2017 r. - do dnia 15 maja 2017 r. 

Rozliczenie rzeczowo – finansowe całości przedmiotu porozumienia  przewidziane jest                   

po zakończeniu sezonu zimowego 2016/2017 -  do końca maja 2017 roku. 

- Uchwałą Nr XXII/134/2016 z dnia 28 października 2016 roku  

 

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego  

 

Uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 6.367,00 zł. Dokonano 

zmian w planie wydatków majątkowych na 2016 rok – zatwierdzono łączne nakłady                              

na inwestycje do poniesienia w roku 2016 w kwocie 17.268.444,00 zł. 

Uchwałę skierowano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego               

w dniu 3 listopada 2016 r. 

- Uchwała Nr XXIII/135/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku  

 

zmieniająca Uchwałę nr XVIII/112/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 czerwca 

2016  roku 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 brzmieniu wynikającym z Uchwały Nr XIX/119/2016 Rady 

Powiatu w Siedlcach z dnia 12 sierpnia 2016 roku. 

 

Uchwała zmieniająca dotyczy modyfikacji Planu Inwestycyjnego stanowiącego załącznik 

do uchwały nr XVIII/112/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 czerwca 2016  roku                          

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 brzmieniu wynikającym z uchwały Nr XIX/119/2016 Rady 

Powiatu w Siedlcach z dnia 12 sierpnia 2016 roku w zakresie kosztu całkowitego 

projektu planowanego do realizacji przez Powiat Sokołowski.  
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- Uchwała Nr XXIII/136/2016  z dnia 14 listopada 2016 roku 

 

 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego  

 

Uchwałą dokonano zmian planu wydatków na kwotę 12.300,00 zł pomiędzy wydatkami 

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

Uchwałę skierowano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego            

w dniu 17 listopada 2016 r. 

 

- Uchwała Nr XXIV/137/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku 

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka                             

z ubóstwem”, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych                                     

i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. 

 

Uchwała będzie realizowana zgodnie z przyjętym projektem pn. „Szansa na przyszłość” 

współfinansowanym  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX 

„Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 „Aktywizacja 

społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.  

Realizacja projektu nastąpi w okresie od 01.01.2017 roku do 30.09.2018 roku. 

 
- Uchwała Nr XXIV/138/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku  

 

zmieniająca 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 r. celem zachowania zgodności kwot 

określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie na 2016 r. zgodnie z zapisami  

art. 229 ustawy o finansach publicznych. 

 

- Uchwała Nr XXIV/139/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku  

 

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego  

 

Uchwałą dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 59.763,00 zł. 

Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych na 2016 rok – zatwierdzono łączne 

nakłady                               na inwestycje do poniesienia w roku 2016 w kwocie 

16.681.707,00 zł. 

Uchwałę skierowano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego            

w dniu 28 grudnia 2016 r. 
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- Uchwała Nr XXIV/140/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku  

 

w sprawie ustalenia wydatków nie wygasających z końcem 2016 roku  

 

Uchwałą ustalono plan wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016                         

w kwocie 2.398.093,00 zł w dziale 600, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe. 

Określono ostateczny termin realizacji wydatków niewygasających do dnia 30 czerwca                      

2017 roku. 

Uchwała została opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego                          

w dniu 2 stycznia 2017 r., poz. 37. 

 

- Uchwała Nr XXIV/141/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku  

 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017–2020  

 

Uchwałą przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową  wraz z wykazem przedsięwzięć 

wieloletnich   na lata 2017-2020 w kwotach zgodnych z przyjętymi w budżecie na 2017 rok                     

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

 

- Uchwała Budżetową na rok 2017 Powiatu Siedleckiego Nr XXIV/142/2016 z dnia                            

21 grudnia 2016 roku  

 

Uchwałą ustalono dochody budżetowe Powiatu Siedleckiego na 2017 rok w łącznej kwocie 

64.273.334,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 45.138.992,00 zł i dochody majątkowe                         

w kwocie 19.134.342,00 zł oraz wydatki budżetowe w wysokości 61.973.334,00 zł w tym 

wydatki bieżące w kwocie 38.546.082,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 23.427.252,00 zł. 

Ustalono nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 2.300.000 zł oraz zatwierdzono plan 

wydatków majątkowych na 2016 rok w kwocie 23.427.252,00 zł. 

Uchwała została opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego                       

w dniu 2 stycznia 2017 r., poz. 38. 

 

                                                                                               PRZEWODNICZĄCY RADY 

                                                                                         /-/ Zygmunt Wielogórski                          
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Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XXV/146/2017 
Rady Powiatu w Siedlcach 
z dnia 24 lutego 2017 r. 

 

SPRAWOZDANIE 

z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach 

za II półrocze 2016 roku 

 

 Sprawozdanie odnosi się do 4-ch uchwał. Za realizację 1 uchwały 

odpowiedzialny jest Przewodniczący Rady wraz z Zarządem Powiatu. Za realizację 1 

uchwały odpowiedzialny jest Przewodniczący Rady. Za realizację 1 uchwały 

odpowiedzialny jest Przewodniczący Rady i Przewodniczący stałych Komisji. Za 

realizację 1 uchwały Przewodniczący Rady wraz z Przewodniczącym Komisji 

Rewizyjnej. 

 

-  Uchwała Nr XXI/130/2016 z dnia 30 września 2016 roku 

w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu.   

 Uchwała zrealizowana  z dniem podjęcia. 

 

- Uchwała Nr XXI/143/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku  

w sprawie rozpatrzenia skargi na opieszałość i bezczynność Starosty 

Siedleckiego.  

 Skarga została uznana za zasadną. Uchwała została przesłana do wiadomości     

     skarżącemu. 

 

- Uchwała Nr XXI/144/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku 

w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu w Siedlcach i Planów Pracy stałych Komisji 

Rady Powiatu na 2017 rok. 

 Uchwała będzie realizowana na bieżąco w 2017 roku. Uchwała została 

przesłana do realizacji dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu oraz 

kierownikom wydziałów Starostwa Powiatowego w Siedlcach. 

 

- Uchwała Nr XXI/145/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku 

w sprawie Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok. 

 Uchwała będzie realizowana na bieżąco w 2017 roku.  
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                                                                                                 PRZEWODNICZĄCY RADY 

                                                                                               /-/ Zygmunt Wielogórski       


