
Uchwała Nr XXXIII/193/2017 

Rady Powiatu w Siedlcach 

z dnia 29 września 2017 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 (t.j. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              Załącznik nr 1 

                                                                                                                               do uchwały nr XXXIII/193/2017 

                                                                                                                                     Rady Powiatu w Siedlcach 

                                                                                                                                     z dnia 29 września 2017 r. 

 

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

z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach 

za okres I półrocza 2017 r. 

 

         Przedstawiony materiał odnosi się do 30 uchwał. Za realizację 28 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 XXV/147/2017 z dnia 24 lutego 2017 roku  

 

zmieniająca uchwalę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na 

lata 2017-2020 

  

Uchwałą dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze zmianami 

wprowadzonymi do uchwały budżetowej na 2017 rok. 

 

- Uchwałą Nr XXV/148/2017 z dnia 24 lutego 2017 roku  

 

sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego  

 

Uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 3.039.964,01 zł. 

Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych na 2017 rok – zatwierdzono łączne 

nakłady na inwestycje do poniesienia w roku 2017 w kwocie 23.512.252 zł. 

 

- Uchwała z dnia 24 lutego 2017 roku  

 

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, 
łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub 
odstępowania                              od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 
 
Zgodnie z zapisami uchwały wydanych zostało 52 decyzji administracyjnych  odstępujących                      

od ustalenia opłaty rodzicom biologicznym za pobyt dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej 

pieczy zastępczej. Wydana została 1 decyzja administracyjna ustalająca opłatę za pobyt 

dziecka                          w rodzinnej pieczy zastępczej, z rozłożeniem na raty zapłaty 

należności. Oceny sytuacji rodziców biologicznych dokonywane są na podstawie złożonego 

wniosku. W większości przypadków odstąpienie od ustalenia opłaty spowodowane było 

niskim dochodem osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności. 



   

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego           

w dniu 3 marca 2017 r., poz. 2086.   

 

- Uchwała Nr XXV/149/2017 z dnia 24 lutego 2017 roku  

 

w sprawie uchwalenia „Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc                      

w rodzinie na terenie Powiatu Siedleckiego na lata 2017 – 2020”  

 

Stosownie do podjętej uchwały rozpoczęto realizację I edycji „Programu korekcyjno-

edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Siedleckiego”, na 

który pozyskano od Wojewody Mazowieckiego środki finansowe w wysokości 8 460 zł.                          

Z uwagi na brak zainteresowania programem w okresie rekrutacji kwiecień – maj br., okres  

ten przedłużono do końca lipca br. Podjęte działania w postaci wydłużonego procesu 

rekrutacji nie przyniosły zamierzonego efektu. Z uwagi na brak chętnych do udziału w 

działaniach korekcyjno – edukacyjnych, powyższe środki finansowe zostaną zwrócone.   

 

- Uchwała Nr XXV/150/2017 z dnia 24 lutego 2017 roku  

w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w powiecie 

siedleckim na lata 2017 – 2019” 

Koordynatorem Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w powiecie siedleckim 

na lata 2017-2019 jest Wydział Spraw Społecznych. Program poddawany będzie 

systematycznej ocenie pod kątem stopnia wdrażania poszczególnych celów i działań. 

Ewaluacja i monitoring przeprowadzane będą corocznie w formie informacji z realizacji 

programu, która stanowić będzie integralną część sprawozdania z działalności Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach oraz Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach. 

Pierwsze informacje z realizacji programu zostaną przedłożone Radzie Powiatu w Siedlcach 

w 2018 r. 

 

- Uchwała Nr XXV/151/2017 z dnia 24 lutego 2017 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 2017 roku. 

 

Uchwała stanowi podstawę do dofinansowania doskonalenia zawodowego oraz organizacji                          

i prowadzenia doradztwa metodycznego dla nauczycieli w 2017 roku oraz określa limity 

wydatków na te cele dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat. 

 

- Uchwała Nr XXV/152/2017 z dnia 24 lutego 2017 roku  

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego 

ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu siedleckiego 

 



Uchwała została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu                                       

i wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siedlcach. Podjęcie 

uchwały stanowi część procedury związanej z planowanymi od 1 września 2017 r. zmianami 

w strukturze szkół i placówek oświatowych. 

 

- Uchwała Nr XXV/154/2017 z dnia 24 lutego 2017 roku 

 

w sprawie wystąpienia powiatu siedleckiego ze Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów 

Nadbużańskich 

 

Uchwała została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu.  

Uchwała została przekazana Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich. 

 

- Uchwała Nr XXV/157/2017 z dnia 24 lutego 2017 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 oraz Uchwały Nr XXIII/135/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 14 listopada 2016 

roku.”  

 

W dniu 27 lutego 2017 r. uchwałę przekazano Liderowi projektu inwestycyjnego Miastu 

Siedlce. Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach razem z uchwałami Rad Partnerskich 

samorządów została przekazana przez Lidera projektu do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego,  celem przygotowania i przyjęcia przez Zarząd Województwa 

Mazowieckiego planu inwestycyjnego dla subregionu siedleckiego. Zmiany ze strony 

Powiatu Siedleckiego polegały na włączeniu w plan inwestycyjny II wiązki projektów 

zadania „Modernizacja energetyczna budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Stoku Lackim”. 

 

- Uchwałą Nr XXVI/158/2017 z dnia 28 marca 2017 roku  

 

w sprawie przystąpienia Powiatu Siedleckiego do projektu realizowanego przez Województwo 

Mazowieckie w ramach RPO WM na lata 2014-2020 w ramach II osi priorytetowej – „Wzrost                   

e-potencjału Mazowsza” w działaniu 2.1. – „E-usługi” pn.: „Regionalne partnerstwo 

samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie                                     

e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) 

 

Stosownie do podjętej uchwały, podpisana została  w dniu 18.04.2017 r. umowa nr 

225/GW/GW-7/17/ASI w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: 

„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa 

informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” pomiędzy Województwem 

Mazowieckim, a Powiatem Siedleckim. 



 

 

 

- Uchwała  z dnia 28 marca 2017 roku  

 

w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 

szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu siedleckiego, na okres od dnia                                  

1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

 

Uchwała określa plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych oraz 

szkół ponadpodstawowych  prowadzonych przez Powiat na okres od 1 września 2017 r. do 31 

sierpnia 2019 r. Uchwała została podjęta po uzyskaniu pozytywnej opinii Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty oraz związków zawodowych nauczycieli. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego w dniu 5 kwietnia 2017 r., poz. 3193.   
 

- Uchwała  Nr XXVI/159/2017 z dnia 28 marca 2017 roku  

 

w sprawie odstąpienia od 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. 

Odstąpienie od realizacji uchwały spowodowane było brakiem zainteresowania ze strony 

osób                                   z niepełnosprawnością udziałem w projekcie już na I etapie 

rekrutacji, co uniemożliwiło rozpoczęcie realizacji projektu zgodnie z wytycznymi RPO WM 

i harmonogramem jego realizacji. Podjęcie uchwały nie wywołało żadnych skutków 

finansowych dla Powiatu. 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych wyraziła zgodę na odstąpienie                              

od realizacji w/w projektu. 

 

- Uchwała Nr XXVI/160/2017 z dnia 28 marca 2017roku    

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 2017 roku 

 

Uchwałą określono do realizacji przez Powiat Siedlecki w 2017 roku zadania z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz zatwierdzono plan 

finansowy przychodów PFRON w kwocie 1.510.590 zł i wydatków PFRON w kwocie 

1.519.374 zł. 

- Uchwała Nr XXVI/161/2017 z dnia 28 marca 2017 roku 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na 

lata 2017-2020 

 



Uchwałą dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej  w związku ze zmianami 

wprowadzonymi do uchwały budżetowej na 2017 rok. 

 

- Uchwała Nr XXVI/162/2017 z dnia 28 marca 2017 roku  

 

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego 

 

Uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 627.214 zł. Dokonano 

zmian w planie wydatków majątkowych na 2017 rok – zatwierdzono łączne nakłady na 

inwestycje do poniesienia w roku 2017 w kwocie 24.112.258 zł. 

 

- Uchwała z dnia 28 kwietnia 2017 roku   

 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 

siedleckiego 

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego           w dniu 9 maja 2017 r., poz. 4445.   
 

- Uchwała Nr XXVII/163/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku   

 

w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych 

 

Uchwałę przekazano Zarządowi Powiatu w Łosicach oraz Zarządowi Powiatu w Sokołowie 

Podlaskim. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego           

w dniu 9 maja 2017 r., poz. 4446.   

 

- Uchwała nr XXVII/164/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku  

 

w sprawie powierzenia Gminie Zbuczyn zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych 

 

W dniu 27 czerwca br. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Powiatem Siedleckim                            

a Gminą Zbuczyn określające warunki i tryb realizacji powierzonego zadanie polegającego na 

realizacji inwestycji pn.: „Projekt i budowa chodnika ul. Klonowa w Zbuczynie”. 

- Uchwała Nr XXVII/165/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku  

 

w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Mordy zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych 

 

W dniu 5 lipca br. Miasto i Gmina Mordy przekazało Powiatowi Siedleckiemu uchwałę                            

w sprawie wspólnej realizacji zadania pn.: „Przebudowa jezdni i chodników w pasach 

drogowych dróg powiatowych: ul. Sienkiewicza, Plac Zwycięstwa i część ul. Kardynała 



Stefana Wyszyńskiego”. W trakcie przygotowania jest porozumienie, które określi warunki                        

i tryb realizacji powierzonego zadania.   

 

- Uchwała Nr XXVII/166/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku  

 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na 

lata 2017-2020 

 

Uchwałą dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze zmianami 

wprowadzonymi do uchwały budżetowej na 2017 rok. 

 

- Uchwałą Nr XXVII/167/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku  

 

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego  

 

Uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 183.757,99 zł oraz planu 

wydatków                      o kwotę 7.651.421,99 zł. Wprowadzono deficyt budżetu powiatu w 

kwocie 5.167.664 zł oraz wprowadzono przychody na kwotę 7.467.664 zł pochodzące z 

tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 3.467.664 zł oraz planowanego do 

zaciągnięcia kredytu w kwocie 4.000.000 zł. Dokonano zmian w planie wydatków 

majątkowych na 2017 rok – zatwierdzono łączne nakłady na inwestycje do poniesienia w 

roku 2017 w kwocie 31.572.316 zł. 

- Uchwała Nr XXVIII/169/2017 z dnia 22 maja 2017 roku  

 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na 

lata 2017-2020 

 

Uchwałą dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze zmianami 

wprowadzonymi do uchwały budżetowej na 2017 rok. 

 

- Uchwała Nr XXVIII/170/2017  z dnia 22 maja 2017 roku 

 

 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego  

 

uchwałą dokonano zmian w planie wydatków – łączna kwota wydatków nie uległa zmianie. 

Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych na 2017 rok – zatwierdzono łączne 

nakłady                        na inwestycje do poniesienia w roku 2017 w kwocie 31.786.952 zł.  

 

- Uchwała Nr XXVIII/171/2017 z dnia 22 maja 2017 roku 

 

zmieniająca Uchwałę nr XVIII/112/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 czerwca2016 

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, Uchwały Nr XXIII/135/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 14 listopada 2016roku 

oraz Uchwały Nr XXV/157/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 lutego 2017 roku. 

 
W dniu 23 maja 2017 r. uchwała przekazana została Liderowi projektu inwestycyjnego 

Miastu Siedlce. Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach, razem z uchwałami Rad Partnerskich 

samorządów przekazana została przez Lidera projektu do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego celem przygotowania i przyjęcia przez Zarząd Województwa 

Mazowieckiego planu inwestycyjnego dla subregionu siedleckiego. Zmiany w Planie 

Inwestycyjnym nie dotyczyły projektów zgłoszonych przez Powiat Siedlecki. 

 

- Uchwała Nr XXIX/173/2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku  

 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Siedleckiego za 2016 rok 

 
Uchwałą zatwierdzono skonsolidowany bilans Powiatu Siedleckiego za 2016 rok. 

 

 

 

- Uchwała z dnia 23 czerwca 2017 roku  

 

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  

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego           w dniu 4 lipca 2017 r., poz. 5752.   
 

- Uchwała Nr XXIX/176/2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku  

 

w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Powiatem Siedleckim, a Rejonem 

Dubieńskim Obwodu Rówieńskiego Ukrainy 

 

W dniu 26 czerwca 2017 r. w Dubnie podpisana została umowa o współpracy w zakresie 

przemysłu, rolnictwa, transportu i handlu, nauki,  techniki, kultury i sztuki, edukacji i ochrony 

zdrowia, rozwoju turystyki i sportu, promocji ekologii i ochrony środowiska oraz samorządu 

lokalnego pomiędzy Powiatem  Siedleckim a Rejonem Dubieńskim Obwodu Rówieńskiego 

Ukrainy.  

 

- Uchwała Nr XXIX/177/2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku  

 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na 

lata 2017-2020 

 



Uchwałą dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej  w związku ze zmianami 

wprowadzonymi do uchwały budżetowej na 2017 rok. 

 

- Uchwała Nr XXIX/178/2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku  

 

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego 

Uchwałą dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 382.431 zł. Dokonano 

zmian w planie wydatków majątkowych na 2017 rok – zatwierdzono łączne nakłady na 

inwestycje do poniesienia w roku 2017 w kwocie 31.944.584 zł. 

 

- Uchwała z dnia 23 czerwca 2017 roku  

 

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Siedlcach z 28 kwietnia 2017 r. w sprawie 

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu siedleckiego 

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego                        

w dniu 4 lipca 2017 r., poz. 5751. W związku z tym wejdzie w życie 19 lipca i od tego dnia 

rozpoczną się dyżury w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy, pełnione 

rotacyjnie w systemie dobowym pod telefonem przez wszystkie apteki ogólnodostępne na 

terenie powiatu siedleckiego. Harmonogram dyżurów opublikowany został na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego                     

w Siedlcach. Ponadto harmonogram dyżurów wraz z uchwałą, został przesłany aptekom 

ogólnodostępnym działającym na terenie powiatu. 

 
             

PRZEWODNICZĄCY RADY 

    /-/ Zygmunt Wielogórski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                   
Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XXXIII/193/2017 
Rady Powiatu w Siedlcach 
z dnia 29 września 2017 r. 

 

SPRAWOZDANIE 

z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach 

za I półrocze 2017 roku 

 

 Sprawozdanie odnosi się do 8 uchwał, z czego wykazano 2 uchwały porządkowe. Za realizację 

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

uchwały odpowiedzialny jest Przewodniczący Rady wraz ze Skarbnik Powiatu. Za realizację 4 uchwał 

odpowiedzialny jest Przewodniczący Rady. 

 

-  Uchwała Nr XXV/146/2017 z dnia 24 lutego 2017 roku 

w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach 

 Uchwała zrealizowana  z dniem podjęcia. 

 

- Uchwała Nr XXV/153/2017 z dnia 24 lutego 2017 roku 

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet przysługujących radnym Powiatu Siedleckiego 

       Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność 

uchwały. 

 

- Uchwała Nr XXV/155/2017 z dnia 24 lutego 2017 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Siedleckiego.  

 Skarga została uznana za bezzasadną. Uchwała została przesłana do 

wiadomości     

     skarżącemu. 

 

- Uchwała Nr XXV/156/2017 z dnia 24 lutego 2017 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Siedleckiego.  



 Skarga została uznana za zasadną. Uchwała została przesłana do wiadomości     

     skarżącemu. 

 

- Uchwała Nr XXVII/168/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku 

w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. 

 Uchwała zrealizowana  z dniem podjęcia. 

 

- Uchwała Nr XXIX/172/2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego Sprawozdania finansowego Powiatu 

Siedleckiego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok 

 Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia. 

 

- Uchwała Nr XXIX/174/2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku 

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

za 2016 rok 

 Rada Powiatu udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu w Siedlcach  

      za 2016 rok. 

 

- Uchwała Nr XXIX/175/2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku 

w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Warszawie.  

      Uchwała została przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

     w Warszawie. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

    /-/ Zygmunt Wielogórski 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


