
 

 

Uchwała Nr XLI/243/2018 

 

Rady Powiatu w Siedlcach 

z dnia 24 września 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 (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 995 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 XLI/243/2018 

                                                                                                                                     Rady Powiatu w Siedlcach 

                                                                                                                        z dnia 24 września 2018 r. 

 

 

 

SPRAWOZDANIE  

z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach 

 za okres I półrocza 2018 roku 

 

 Przedstawiony materiał odnosi się do 26 uchwał. Za realizację 24 uchwał 

odpowiedzialny jest Zarząd  Powiatu, 1 uchwały Starosta Siedlecki, 1 uchwały – Starosta 

Siedlecki oraz Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach i Dyrektor 

Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach.  

 

- Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 lutego 2018 roku  
w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru, sztandaru i pieczęci Powiatu 

Siedleckiego oraz zasad i warunków ich używania. 

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego                    

w dniu 28 lutego 2018 r., poz. 2119.  

 

- Uchwała Nr XXXVII/215/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 lutego 2018 roku  
zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Siedlcach 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 dniu 26 lutego 2018 r. uchwałę przekazano 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 celem przygotowania i przyjęcia przez Zarząd 

Województwa Mazowieckiego.  

Podjęcie uchwały było konieczne w celu zatwierdzenia zmian w Planie inwestycyjnym 

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”.  

Zmiany polegają na dopisaniu nowych projektów o charakterze termomodernizacyjnym                      

do II wiązki projektów, zostały zgłoszone przez: 

 Miasto Siedlce, 

 Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach, 

 Powiat Łosicki. 

 

 



- Uchwała Nr XXXVII/216/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 lutego 2018 roku  
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej. 
 

Zgodnie z uchwałą przedmiotowa nieruchomość została przekazana w formie darowizny 

Gminie Mokobody dnia 7.03.2018 r. aktem notarialnym Repertorium A nr 1032/2018. 

 

- Uchwała Nr XXXVII/217/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 lutego 2018 roku 

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Branżowej I Stopnia Specjalnej w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim. 

 

W związku z podjęta uchwałą, na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe Starosta Siedlecki poinformował o zamiarze likwidacji szkoły 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W związku z brakiem uczniów w ww. szkole, w celu 

zachowania transparentności działań o zamiarze likwidacji powiadomiono Radę Rodziców 

oraz Dyrektora SOSW w Stoku Lackim. Ponadto, zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia                  

23 maja 1991 r. o związkach zawodowych Starosta Siedlecki zwrócił się do trzech związków 

zawodowych reprezentowanych w placówce o przedstawienie opinii w sprawie zamiaru 

likwidacji szkoły. W związku z negatywna opinią z dnia 26 marca 2018 r. Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej                     

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim przedłożenie przez Zarząd 

Powiatu w Siedlcach  Radzie Powiatu w Siedlcach uchwały  o likwidacji ww. szkoły nie było 

możliwe. 

 

- Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 lutego 2018 roku 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Siedleckiego 

dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby 

prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.  

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego                    

w dniu 28 lutego 2018 r., poz. 2118.  

Obowiązek podjęcia uchwały wynikał z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r.                    

o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203), która weszła w życie                        

1 stycznia 2018 r.  Uchwałą Nr 10.155.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie z dnia 15 maja 2018 r. orzeczono o nieważności uchwały w części dotyczącej 

§ 2, § 5 ust. 4, § 5  ust. 6 w zakresie słów: „…w terminie uzgodnionym z kontrolującym, jednak 

nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania do okazania dokumentów 

podlegających kontroli.”, § 7. Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach pozostaje w obrocie 

prawnym i obowiązuje z wyłączeniem ww. przepisów. Od uchwały Kolegium RIO nie zostało 

wniesione odwołania. 

 

 

- Uchwała Nr XXXVII/218/2018 Rady Powiatu z dnia 23 lutego 2018 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego                      

na lata 2018-2021. 

 

Uchwałą  dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze zmianami 

wprowadzonymi do uchwały budżetowej na 2018 rok.  

 

- Uchwała Nr XXXVII/219/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 lutego 2018 roku  



 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego. 

 

Uchwałą dokonano zwiększenia: planu dochodów o kwotę 300.957,00 zł oraz planu wydatków 

o kwotę 2.200.957,00 zł. Wprowadzono plan przychodów na 2018 rok w kwocie 1.900.000,00 

zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych. Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych 

na 2018 rok – zatwierdzono łączne nakłady na inwestycje do poniesienia w roku 2018                         

w kwocie 33.160.882,00 zł. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego                    

w dniu 28 lutego 2018 r., poz. 2120.  

 

- Uchwała Nr XXXVIII/220/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 kwietnia 2018 

roku  
w sprawie powierzenia Gminie Przesmyki zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych. 

 

W dniu 26 kwietnia 2018 roku zostało zawarte porozumienie z Gminą Przesmyki w którym  

zostały określone warunki i tryb realizacji powierzonych zadań.  

Ostateczny termin wykonania robót wyznaczono do dnia 30 listopada 2018 roku natomiast 

ostateczny termin rozliczenia dotacji określono na dzień 10 grudnia 2018 roku. 

 

- Uchwała Nr XXXVIII/221/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 kwietnia 2018 

roku  
w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Mordy zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych.  

 

W dniu 26 kwietnia 2018 roku zostało zawarte porozumienie z Miastem i Gminą Mordy                          

w którym  zostały określone warunki i tryb realizacji powierzonych zadań.  

Ostateczny termin wykonania robót wyznaczono do dnia 30 listopada 2018 roku natomiast 

ostateczny termin rozliczenia dotacji określono na dzień 10 grudnia 2018 roku. 

 

- Uchwała Nr XXXVIII/224/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 kwietnia 2018 

roku 

w sprawie ustalenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu 

postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania. 

 

W dniu 29.05.2018 r. na stronie internetowej Starosta Powiatowego w Siedlcach  

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostało zamieszczone ogłoszenie o naborze wniosków 

o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym. W dniu 15.06.2018 r. do tut. urzędu wpłynęło 

12 wniosków o dotacje celowe na rok 2018 dla Gminnych Spółek Wodnych zrzeszonych                         

w Związku Spółek Wodnych – wnioski zgodne z uchwałą. W dniu 02.07.2018 r. Zarząd 

Powiatu postanowił udzielić dotacji celowej na bieżące wykonanie, utrzymanie i eksploatację 

wód i urządzeń wodnych dla spółek wodnych z budżetu Powiatu Siedleckiego w 2018 r.                             

w łącznej kwocie 100,000 zł. W dniu 09.07.2018 r. Zarząd Powiatu podjął uchwałę                                             

nr 200/389/2018 w sprawie udzielenia dotacji celowej spółkom wodnych działającym na 

terenie Powiatu Siedleckiego. W dniu 11.07.2018 r. powyższa uchwała została umieszczona                                          

w Biuletynie Informacji Publicznej. W dniu 13.07.2018 r. podpisano umowy pomiędzy 

Powiatem Siedleckim a Gminnymi Spółkami Wodnymi na dofinansowanie realizacji zadań                      

z zakresu gospodarki wodnej, konserwacji i renowacji rowów melioracyjnych. W dniu 

18.07.2018 r. Związek Spółek Wodnych w Siedlcach zgłosił rozpoczęcie prac przy konserwacji 

urządzeń melioracji szczegółowej objętych umowami Nr 4/RŚ –Nr 15/RŚ. 



Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego                      

w dniu 26 kwietnia 2018 r., poz. 4673. 

 

- Uchwała Nr XXXVIII/225/2018 Rady Powiatu w Siedlcach  z dnia 20 kwietnia 2018 

roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego                     

na lata 2018-2021. 

 

Uchwałą  dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze zmianami 

wprowadzonymi do uchwały budżetowej na 2018 rok.  

 

- Uchwała Nr XXXVIII/226/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 kwietnia 2018 

roku  
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego. 

 

Uchwałą dokonano zwiększenia: planu dochodów o kwotę 9.597.077,00 zł oraz planu 

wydatków o kwotę 13.607.020,00 zł. Zwiększono plan przychodów na 2018 rok o kwotę 

4.009.943,00 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 2.009.943,00 zł oraz 

planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2.000.000,00 zł. Dokonano 

zmian w planie wydatków majątkowych na 2018 rok – zatwierdzono łączne nakłady na 

inwestycje do poniesienia w roku 2018 w kwocie 45.615.355,00 zł. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego                       

w dniu 26 kwietnia 2018 r., poz. 4674. 

 

- Uchwała Nr XXXVIII/227/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 kwietnia 2018 

roku 

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 2018 roku. 

 
Uchwałą określono do realizacji przez Powiat Siedlecki w 2018 roku zadania z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz zatwierdzono plan 

finansowy przychodów PFRON w kwocie 1.569.981,00 zł i wydatków PFRON w kwocie 

1.573.050,00 zł. 

 

- Uchwała Nr XXXVIII/228/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 kwietnia 2018 

roku 

w sprawie założenia Branżowej Szkoły I stopnia w Mordach i włączenia jej do Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach.  

 

W załączniku nr 2 do uchwały dokonano uchwałą nr XXXIX/234/2018 zmian w zakresie 

nazwy szkoły. 

 

- Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 kwietnia 2018 roku  
w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych                     

w Mordach. 

 

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 205, poz. 1206) typ szkoły: technikum uzupełniające 



dla dorosłych został zlikwidowany. W związku z powyższym konieczne było podjęcie 

przedmiotowej uchwały. Uchwałę przekazano Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty oraz 

dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego                    

w dniu 26 kwietnia 2018 r., poz. 4670.  

 

- Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 kwietnia 2018 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 2018 roku. 

 

Uchwałą, zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, 

wyodrębniono w budżecie Powiatu środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego – w wysokości 1% planowanych 

rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Obowiązek 

opracowania przez organ prowadzący na każdy rok budżetowy planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 

pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz 

specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane wynika z § 6 ust. 2 

i § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie 

sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy 

budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze 

środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu 

przyznawania tych środków.  

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego                    

w dniu 26 kwietnia 2018 r., poz. 4669.  

 

- Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 kwietnia 2018 roku  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Siedlecki. 

 

Uchwałę podjęto w związku ze zmianami do ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela, wprowadzonymi ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz.U. poz. 2203), która weszła w życie 1 stycznia 2018 r. Polegały one m.in. na 

likwidacji dodatków socjalnych wchodzących w skład wynagrodzenia nauczyciela. W związku 

z powyższym ww. uchwałą Rada Powiatu w Siedlcach usunęła z regulaminu wynagradzania 

nauczycieli przepisy dot. nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych 

zasad jego przyznawania i wypłacania.  

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego                    

w dniu 26 kwietnia 2018 r., poz. 4671.  

 

 

- Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 kwietnia 2018 roku  
w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Dom Pracy Twórczej 

„Reymontówka” w  Chlewiskach. 

 



Uchwałą określono cele statutowe Domu Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach, 

sposoby ich realizacji oraz postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż 

kulturalna wraz z określeniem zakresu takiej działalności.  

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego                    

w dniu 26 kwietnia 2018 r., poz. 4672.  

 

- Uchwała Nr XXXIX/230/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2018 roku  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Siedleckiego za 2017 rok. 

 

Uchwałą zatwierdzono skonsolidowany bilans Powiatu Siedleckiego za 2017 rok. 

 

- Uchwała Nr XXXIX/232/2018 Rady Powiatu w Siedlcach  z dnia 26 czerwca 2018 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na 

lata 2018 – 2021. 

 

Uchwałą dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze zmianami 

wprowadzonymi do uchwały budżetowej na 2018 rok. Wydłużono okres objęty Wieloletnią 

Prognozą Finansową na lata 2018-2022 w związku ze zmianą prognozowanego okresu spłat 

kredytu długoterminowego.   

 

- Uchwała Nr XXXIX/233/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2018 roku  
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego. 

 

Uchwałą dokonano zwiększenia: planu dochodów o kwotę 201.333,00 zł oraz planu wydatków 

o kwotę 3.201.333,00 zł. Zwiększono plan przychodów na 2018 rok o kwotę 3.000.000,00 zł                 

z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Dokonano zmian w planie 

wydatków majątkowych na 2018 rok – zatwierdzono łączne nakłady na inwestycje                                    

do poniesienia w roku 2018 w kwocie 48.748.467,00 zł. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego                    

w dniu 3 lipca 2018 r., poz. 6695.  

 

- Uchwała Nr XXXIX/234/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2018 roku  

w sprawie zmiany uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły I stopnia w Mordach                          

i włączeniu jej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach. 

 

Uchwałę przekazano dyrektorowi ZSP w Mordach oraz Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty 

w Warszawie.  

 

- Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2018 roku 

 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie ustalenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu siedleckiego. 

 

Konieczność wprowadzenia zmiany Uchwały Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 kwietnia 

2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 

siedleckiego wynikała ze zmiany adresu apteki Słoneczna w Mordach. Dokonano również 

zmian w zakresie godzin pracy niektórych aptek oraz zaktualizowano numery telefonów, 

zgodnie ze zgłoszonymi przez apteki propozycjami. Określono także sposób postępowania                    

w przypadku uzyskania informacji o zaprzestaniu działalności lub o likwidacji apteki w celu 

zapewnienia dostępności dyżurów aptek w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od 



pracy, pełnionych rotacyjnie w systemie dobowym pod telefonem przez wszystkie apteki 

ogólnodostępne na terenie powiatu siedleckiego nawet w sytuacji likwidacji lub zaprzestania 

działalności jednej, bądź kilku z aptek.  

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego                    

w dniu 3 lipca 2018 r., poz. 6696.  

 

- Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2018 roku  
w sprawie dokonania zmian w Statucie Powiatu Siedleckiego. 

 

Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia kadencji Rady Powiatu w Siedlcach następującej 

po kadencji Rady Powiatu w Siedlcach w czasie, której niniejsza uchwała została podjęta.  

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

w dniu 3 lipca 2018 roku., poz. 6694. 

 

- Uchwała Nr XXXIX/235/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2018 roku  
w sprawie powierzenia Gminie Przesmyki zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania 

dróg powiatowych. 

 

Na posiedzenie Rady Powiatu w Siedlcach w dniu 20.08.2018 r. przekazano projekt uchwały 

Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2018 r. 

zawierający propozycję dotacji celowej dla Gminy Przesmyki na letnie utrzymanie dróg 

powiatowych w wysokości 12 616,56 zł. 

 

- Uchwała Nr XXXIX/238/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2018 roku 
 w sprawie uczczenia 200 rocznicy utworzenia Diecezji Siedleckiej.  

 

Dla uczczenia jubileuszu 200 – lecia powstania Diecezji Siedleckiej oraz przypomnienia                     

o zasługach dla Powiatu Siedleckiego i całego Regiony, treść uchwały została upubliczniona            

w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach. Uchwała została przekazana Kurii Biskupiej 

oraz jednostkom organizacyjnym Powiatu.  

 

 

                                                                                   PRZEWODNICZĄCY  RADY 

                                                                                        /-/ Zygmunt Wielogórski   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr XLI/243/2018 

Rady Powiatu w Siedlcach 

z dnia 24 września 2018 r. 

 

SPRAWOZDANIE 

z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach 

za I półrocze 2018 roku 

 
 Sprawozdanie odnosi się do 7 uchwał. Za realizację 1 uchwały odpowiedzialny jest 

Przewodniczący Rady wraz z Zarządem Powiatu. Za realizację 6 uchwał odpowiedzialny jest 

Przewodniczący Rady. 

 

- Uchwała Nr XXXVII/214/2018 z dnia 23 lutego 2018 roku 

w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach 

 Uchwała zrealizowana  z dniem podjęcia. 

 

- Uchwała Nr XXXVIII/222/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Siedleckiego.  

 Skarga została uznana za bezzasadną. Uchwała została przesłana do wiadomości     

     skarżącemu. 

 

- Uchwała Nr XXXVIII/223/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku 

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego apelu do władz Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie 

stanowczych i zdecydowanych działań mających na celu ograniczenia rozprzestrzeniania się 

Afrykańskiego Pomoru Świń na obszarze naszego kraju. 

 Uchwała została przekazana Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi oraz Wojewodzie Mazowieckiemu. Uchwała zrealizowana z dniem 

podjęcia. 

 

- Uchwała Nr XXXIX/229/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego 

wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok. 

 Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia. 

 

- Uchwała Nr XXXIX/231/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku 

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

2017 rok 



 Rada Powiatu udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu w Siedlcach  

      za 2017 rok. 

- Uchwała Nr XXXIX/236/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku 

w sprawie wynagrodzenia Starosty Siedleckiego. 

      Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia.  

- Uchwała Nr XXXIX/236/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku 
w sprawie przyznania Staroście Siedleckiemu dodatku specjalnego. 

      Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia. 

 

                                                                                        PRZEWODNICZĄCY  RADY 

                                                                                            /-/ Zygmunt Wielogorski 


