
 

 

         Uchwała Nr XXXVII/214/2018 

  Rady Powiatu w Siedlcach 

                                    z dnia 23 lutego 2018 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. 2017.1868 t.j.) 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 XXXVII/214/2018  

                                                                                                     Rady Powiatu w Siedlcach  
                                                                                                z dnia 23 lutego 2018 r.  

 

SPRAWOZDANIE  

z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach 

 za okres II półrocza 2017 roku 

 

 Przedstawiony materiał odnosi się do 30 uchwał. Za realizację 27 uchwał 

odpowiedzialny jest Zarząd  Powiatu, 3 uchwał – Starosta Siedlecki, Kierownik Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach i Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach.  

 

- Uchwała Nr XXX/179/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 lipca 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 r.  

- Uchwała Nr XXX/180/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 lipca 2017 roku  

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

Uchwałą dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.710.772,00 zł. 

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

na inwestycje do poniesienia w roku 2017 w kwocie 30.867.309,00 zł. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

w dniu 4 października 2017 r., poz. 8620. 

- Uchwała Nr XXX/181/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28.07.2017 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 2017 roku 

Uchwałą określono do realizacji zadania po zmianach oraz zatwierdzono plan finansowy 

przychodów PFRON w kwocie 1.510.590,00 zł i wydatków PFRON w kwocie 1.519.374,00 

zł. Uchwała zawierała zmiany dotyczące przeniesienia pozostających środków PFRON z zadań 

na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych  oraz turnusów 

rehabilitacyjnych na pokrycie kosztów dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.  

 



 

- Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 lipca 2017 roku 

w sprawie zwolnienia rodziców z opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu 

prowadzonym przez Powiat Siedlecki 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego, tj. z dniem 17 sierpnia 2017 r. (Dz.Urz. Woj. Mazow. poz. 

6479). Powyższą uchwałą Rada Powiatu w Siedlcach zwolniła w roku szkolnym 2017/2018 

rodziców z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Powiatowym Przedszkolu 

Specjalnym w Stoku Lackim z tytułu świadczeń opiekuńczo-wychowawczych udzielanych 

przez przedszkole, w części wykraczającej poza podstawę programową o 2 godziny dziennie. 

- Uchwała Nr XXXII/184/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 14 września 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 XXVIII/171/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 maja 2017 roku. 

W dniu 15 września 2017 r. uchwała przekazana została Liderowi projektu inwestycyjnego 

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

Samorządów przez Lidera projektu przekazana została do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie w celu przyjęcia dokumentu przez Zarząd 

Województwa Mazowieckiego pod nazwą Plan inwestycyjny 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 Rady Powiatu z dnia 29 września 2017 roku 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz 

wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2018 rok 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

w dniu 6 października 2017 r., poz. 8713. 

- Uchwała Nr XXXIII/185/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 września 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 r.  

 

 

 



 

- Uchwała Nr XXXIII/186/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 września 2017 roku  

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

Uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 147.800,00 zł. 

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

na inwestycje do poniesienia w roku 2017 w kwocie 30.765.639,00 zł. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

w dniu 12 października 2017 r., poz. 9258. 

 

- Uchwała Nr XXXIII/187/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 września 2017 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 2017 roku  

Uchwałą określono do realizacji zadania po zmianach oraz zatwierdzono plan finansowy 

przychodów PFRON w kwocie 1.526.287,00 zł i wydatków PFRON w kwocie 1.535.071,00 

zł. Uchwała zawierała zwiększenie środków PFRON na zadania z rehabilitacji społecznej 

wyliczonych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie 

algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym.   

- Uchwała Nr XXXIII/188/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 września 2017 roku 

w sprawie powierzenia Gminie Kotuń zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych 

 

Dnia 6 listopada 2017 roku Gmina Kotuń przekazała podjętą 30 października 2017 roku 

uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych. 

W dniu 7 listopada 2017 roku podpisano porozumienie z Gminą Kotuń określające warunki 

i tryb realizacji powierzonego zadania polegającego na opracowaniu  dokumentacji 

projektowej przebudowy ul. Reymonta  w Kotuniu zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej 

nr 3605W Kotuń – Chlewiska – Nowaki – Skórzec – do drogi Siedlce – Wólka Zastawska.  

Zadanie w trakcie realizacji.  Zgodnie z zawartym porozumieniem termin opracowania 

i przekazania do Powiatu dokumentacji projektowej przez Gminę Kotuń – 30 kwiecień 2018 

rok.  

- Uchwała Nr XXXIII/189/2017 Rady Powiatu w Siedlcach  z dnia 29 września 2017 roku 

w sprawie powierzenia Gminie Korczew zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych 

 

Dnia 10 października 2017 roku podpisano porozumienie z Gminą Korczew określające 

warunki i tryb realizacji powierzonego zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych 

polegającego na budowie chodnika w miejscowości Tokary w ciągu drogi powiatowej 

nr 3663W Łysów – Hruszew – Tokary – Drażniew – Laskowice.   

Ze względu na trudności Gminy Korczew z wyłonieniem Wykonawcy w dniu 11 grudnia 2017 

roku zawarto Aneks nr 1/2017 do Porozumienia, w którym zmieniono termin wykonania 

zadania do dnia 27 grudnia 2017 roku. 

Gmina Korczew zrealizowała powierzone zadanie i rozliczyła w wyznaczonym terminie.  



 

- Uchwała Nr XXXIII/190/2017 Rady Powiatu w Siedlcach  z dnia 29 września 2017 

roku  

w sprawie powierzenia Gminie Paprotnia zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych 

Dnia 10 października 2017 roku podpisano porozumienie z Gminą Paprotnia określające 

warunki i tryb realizacji powierzonego zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych 

polegającego na przebudowie chodników i zatok parkingowych w miejscowości Paprotnia 

w ciągach dróg powiatowych nr 3617W i 3929W. 

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.   

 

- Uchwała Nr XXXIII/191/2017 Rady Powiatu w Siedlcach  z dnia 29 września 2017 

roku 

w sprawie powierzenia Gminie Przesmyki zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych  

Dnia 10 października 2017 roku podpisano porozumienie z Gminą Przesmyki określające 

warunki i tryb realizacji powierzonych zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych 

polegających na: 

a) budowie chodnika w miejscowości Kaliski w ciągu drogi powiatowej nr 3621W 

Przesmyki – Dąbrowa 

b) budowie chodnika w miejscowości Lipiny w ciągu drogi powiatowej nr 3664W 

Paprotnia – Zakrze 

W dniu 5 grudnia 2017 roku wpłynęło pismo od Wójta informujące, że z powodu złych 

warunków atmosferycznych oraz braku możliwości wyłonienia Wykonawcy robót Gmina 

Przesmyki nie może wykonać powierzonego zadania.  

W związku z niewykonaniem zadania środki nie zostały przekazane. 

 

- Uchwała Nr XXXIII/192/2017 Rady Powiatu w Siedlcach  z dnia 29 września 2017 

roku 

zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Mordy 

zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych 

Dnia 10 października 2017 roku przygotowano wersję elektroniczną porozumienia w którym 

zostały określone warunki i tryb realizacji inwestycji pn. „Przebudowa jezdni i chodników 

w pasach dróg powiatowych: ul. Sienkiewicza i części ulicy  Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego” i przekazano Miastu i Gminie Mordy w celu podpisania ze strony 

przyjmującego zadanie do realizacji. W dniu 9 listopada 2017 roku Burmistrz Miasta i Gminy 

Mordy zwrócił Porozumienie  bez podpisu z informacją, że mimo kilkukrotnego ogłaszania 

przetargu na realizację przedmiotowego zadania  nie zgłosił się żaden Wykonawca i zadanie 

nie będzie możliwe do wykonania w 2017 roku.   

W związku z niewykonaniem zadania środki nie zostały przekazane. 

- Uchwała Nr XXXIV/194/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 25 października 

2017 roku  

w sprawie programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 

Uchwała określa m.in. cele, zasady, zakres przedmiotowy oraz formy współpracy Powiatu 

z organizacjami pozarządowymi, priorytetowe zadania publiczne oraz wysokość środków 

planowanych na realizację programu współpracy. Na podstawie Programu ogłaszane są otwarte 



 

konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w roku 

2018. 

- Uchwała Nr XXXIV/195/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 25 października 2017 

roku  

w sprawie programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2020 

Uchwała umożliwiła m.in. udzielenie wsparcia w drodze otwartego konkursu ofert realizacji 

zadań publicznych przez organizacje pozarządowe na okres do 3 lat. Dotychczas zlecono 

w takiej formie realizację jednego zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy 

rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 

pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z choroba Alzheimera i innymi chorobami 

otępiennymi oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego” 

w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku. 

- Uchwała Nr XXXIV/196/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 25 października 

2017 roku  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Zawodowej Specjalnej 

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim w Branżową Szkołę I Stopnia 

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim  

Uchwała stanowi realizację obowiązku potwierdzenia przez organ prowadzący w formie 

uchwały organu stanowiącego j.s.t. faktu przekształcenia szkoły, wynikającego z przepisów art. 

162 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 88 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.). 

- Uchwała Nr XXXIV/197/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 25 października 

2017 roku  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły 

Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim 

w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Stoku Lackim 

Uchwała stanowi realizację obowiązku potwierdzenia przez organ prowadzący w formie 

uchwały organu stanowiącego j.s.t. faktu przekształcenia szkoły, wynikającego z art. 117 ust. 1, 

4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 88 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 

r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.). 

- Uchwała Nr XXXIV/198/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 25 października 2017 

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 2017 roku 



 

 Uchwałą określono do realizacji zadania po zmianach oraz zatwierdzono plan finansowy 

przychodów PFRON w kwocie 1.526.287,00 zł i wydatków PFRON w kwocie 1.535.071,00 

zł. Uchwała zawierała zmiany w planie zadaniowym i finansowym PFRON w celu 

przeznaczenia niewykorzystanych środków z rehabilitacji zawodowej na rehabilitację 

społeczną na pokrycie kosztów dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz dofinansowanie likwidacji barier 

architektonicznych i turnusów rehabilitacyjnych. 

- Uchwała Nr XXXIV/199/2016 Rady Powiatu w Siedlcach  z dnia 25 października 2017 

roku 

w sprawie powierzenia gminom z terenu Powiatu Siedleckiego zadań powiatu z zakresu 

zimowego utrzymania dróg powiatowych 

 Dnia 14 listopada 2017 roku podpisano porozumienia z gminami: Domanice, Korczew, Kotuń, 

Paprotnia, Suchożebry, Wodynie, Skórzec, Zbuczyn, Przesmyki i Wiśniew 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 2017/2018. 

Zadanie w trakcie realizacji.  

Rozliczenie rzeczowo – finansowe całości przedmiotu porozumienia  przewidziane jest po 

zakończeniu sezonu zimowego 2017/2018 -  do końca maja 2018 roku. 

- Uchwała Nr XXXIV/200/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 25 października 2017 

roku  

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu do wysokości 4.000.000 zł 

 Uchwałą postanowiono o zaciągnięciu długoterminowego kredytu do wysokości 4.000.000 zł 

z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2017 roku, który będzie 

spłacany w latach 2018-2020. Kredyt zostaje przeznaczony na realizację zadania 

inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3606W Żelków – Chlewiska”. 

- Uchwała Nr XXXIV/201/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 25 października 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 r. 

- Uchwała Nr XXXIV/202/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 25 października 2017 

roku 

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

Uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 30.995,00 zł. Dokonano 

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

inwestycje do poniesienia w roku 2017 w kwocie 30.702.139,00 zł. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

w dniu 3 listopada 2017 r., poz. 9809. 



 

- Uchwała Nr XXXV/205/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 listopada 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 r.  

- Uchwała Nr XXXV/206/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 listopada 2017 roku  

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

Uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 47.769,00 zł. Dokonano 

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

inwestycje do poniesienia w roku 2017 w kwocie 30.696.146,00 zł. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

w dniu 28 listopada 2017 r., poz. 10855. 

- Uchwała Nr XXXVI/207/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2017 roku 

 zmieniającą 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 r. Wydłużono okres objęty na lata 2017-2021 

w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego w zakresie wydatków 

bieżących.   

- Uchwała Nr XXXVI/208/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2017 roku  

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

Uchwałą dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.485.282,00 zł. 

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

na inwestycje do poniesienia w roku 2017 w kwocie 28.093.675,00 zł. 

W dniu 22 grudnia 2017 r. uchwała została przekazana do Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Warszawie celem ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

- Uchwała Nr XXXVI/209/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2017 roku  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2018–2021  

Uchwałą przyjęto  Wieloletnią Prognozą Finansową wraz z wykazem przedsięwzięć 

wieloletnich na lata 2018-2021 w kwotach zgodnych z przyjętymi w budżecie na 2018 rok 

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

- Uchwała Budżetowa na rok 2018 Powiatu Siedleckiego Nr XXXVI/210/2017 Rady 

Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2017 roku  

Uchwałą ustalono dochody budżetowe Powiatu Siedleckiego na 2018 rok w łącznej kwocie 

68.081.169,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 49.927.444,00 zł i dochody majątkowe 

w kwocie 18.153.725,00 zł oraz wydatki budżetowe w wysokości 70.581.169,00 zł w tym 

wydatki bieżące w kwocie 41.201.983,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 29.379.186,00 zł. 



 

Ustalono deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.500.000 zł oraz zatwierdzono plan wydatków 

majątkowych na 2018 rok w kwocie 29.379.186,00 zł. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

w dniu 29 grudnia 2017 r., poz. 12555. 

- Uchwała Nr XXXVI/211/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2017 r.  

w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Mordach 

W związku z realizacją uchwały w grudniu 2017 r. Starosta Siedlecki wystąpił do Kuratora 

Oświaty o wyrażenie opinii w sprawie zamiaru likwidacji szkoły. Na podstawie przepisów 

ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j.) Dz.U. z 2015 r. poz. 1881) wystąpienie 

o przedstawienie opinii w przedmiotowej sprawie zostało skierowane również do organizacji 

związkowych: Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Siedlcach i NSZZ 

„Solidarność” Region Mazowsze Oddział Siedlce. W dniu 4 stycznia br. wpłynęła do Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach pozytywna opinia NSZZ „Solidarność”. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

     /-/Zygmunt Wielogórski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                Załącznik nr 2 

  do uchwały nr XXXVII/214/2018  

                                                                                                     Rady Powiatu w Siedlcach  
                                                                                                z dnia 23 lutego 2018 r.  

 

SPRAWOZDANIE 

z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach 

za II półrocze 2017 roku 

 

 Sprawozdanie odnosi się do 8 uchwał. 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 1 uchwały odpowiedzialny jest 

Przewodniczący Rady i Przewodniczący stałych Komisji Rady Powiatu. Za realizację 

1  uchwały Przewodniczący Rady wraz z Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Za realizację 

4 uchwał odpowiedzialny jest Przewodniczący Rady. 

 

- Uchwała Nr XXXI/182/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Siedleckiego.  

        Skarga została uznana za bezzasadną. Uchwała została przesłana do wiadomości     

     Skarżącemu. 

 

- Uchwała Nr XXXI/183/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu w Siedlcach przed 

Sądem Administracyjnym w Warszawie.  

        Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia. 

 

- Uchwała Nr XXXIII/193/2017 z dnia 29 września 2017 roku 

w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach. 

 Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia. 

 

- Uchwała Nr XXXIV/203/2017 z dnia 25 października 2017 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Siedleckiego.  

 Skarga została uznana za bezzasadną. Uchwała została przesłana do wiadomości     

     skarżącemu. 

 

- Uchwała Nr XXXIV/204/2017 z dnia 25 października 2017 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Siedleckiego. 

 Skarga została uznana za bezzasadną. Uchwała została przesłana do wiadomości     

     skarżącemu. 

 

 

 



 

- Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 listopada 2017 roku 

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet i zwrotu kosztów podróży służbowych 

radnym Powiatu Siedleckiego. 

 Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018r. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 10854. 

 

- Uchwała Nr XXXVI/212/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku 

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

Powiatu na 2018 rok.  

 Uchwała będzie realizowana na bieżąco w 2018 roku. Uchwała została przesłana do 

realizacji dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierownikom wydziałów 

Starostwa Powiatowego w Siedlcach. 

 

- Uchwała Nr XXXVI/213/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku 

w sprawie Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. 

 Uchwała będzie realizowana na bieżąco w 2018 roku. 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

   /-/ Zygmunt Wielogórski 

 


