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UCHWAŁA Nr XI/70/99

Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 17 grudnia 1999 roku

w sprawie uchwalenia programu działania Rady Powiatu.

Na podstawie § 14 ust. 2 statutu Powiatu Siedleckigo stanowiącego załącznik
do uchwały Nr 111/10/98 Rady Powiatu Siedleckiego z dnia 12 grudnia 1998 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Siedleckiego, zmienionego uchwałą
Nr V/27/99 z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie
Powiatu Siedleckiego, Rada Powiatu w Siedlcach postanawia:

§1
Uchwala się program działania Rady Powiatu Siedleckiego, w brzmieniu
stanowiącym załącznik do uchwały.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNIICZĄCY RADY
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program działania Rady Powiatu

PROGRAM DZIAŁANIA
RADY POWIATU SIEDLECKIEGO
Celem strategicznym pozostaje budowa solidnych fundamentów funkcjonowania
Powiatu Siedleckiego. Charakter większości zadań realizowanych przez powiat ziemski,
sposób ich finansowania, otwarta kwestia docelowych kompetencji powiatów oraz
czekająca nas w połowie przyszłego roku ocena wdrożenia reformy administracji
publicznej, a także nie zakończony jeszcze proces opracowania strategii rozwoju
województwa mazowieckiego oraz gmin, wchodzących w skład Powiatu Siedleckiego,
uniemożliwiają przygotowanie programu obejmującego okres pierwszej kadencji Rady
Powiatu Siedleckiego.
Przedstawione w programie tezy dotyczą tych sfer życia publicznego, w których
organy powiatu posiadają możliwości kreowania pożądanych zmian. W niektórych
dziedzinach sprawcza rola organów powiatu jest ograniczona, wynika to ze sprawdzonej w
samorządach gminnych zasady: tyle władzy ile samodzielności finansowej.
Ze względu na obowiązujące zasady finansowania działalności powiatów,
określające źródła ich dochodó w zasadnym jest przedstawienie najpilniejszych celów, które
mogą być zrealizowane w 2000 roku.
Władze Powiatu Siedleckiego nie odrzucają możliwości przejęcia dotychczasowych
uprawnień powiato wych, jakimi z mocy przepisów prawa dysponuje Miasto Siedlce - miasto
na prawach powiatu. Przejęcie wspomnianych zadań wymaga opracowania programów ich
realizacji oraz przygotowania kadry urzędniczej. Wówczas powiat dysponowałby
podstawowymi instytucjami i instrumentami umożliwiającymi realizację zadań
wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym.

Budowa fundamentów solidnego powiatu
1. Unormowanie strony prawnej mienia służącego realizacji zadań powiatowych:
■ przygotowanie niezbędnej dokumentacji do ' pracy Powiatowej Komisji
Inwentaryzacyjnej (starostwo powiatowe, jednostki organizacyjne, drogi powiatowe),
■ przejęcie prawa własności budynku Starostwa przy ul. Piłsudskiego 40.
2. Zatrudnienie odpowiedniej ilości pracowników w Starostwie Powiatowym i jednostkach
organizacyjnych powiatu:
■ aktualny stan etatowy jest wystarczający do realizacji zadań przez Starostwo.
3. Podejmowanie działań mających na celu rozszerzenie uprawnień samorządu
powiatowego, zwiększenie dochodów własnych, zapewnienie powiatom środków
finansowych w wysokości umożliwiającej realizację zadań własnych i zleconych,
nadanie radom powiatów możliwości kształtowania polityki podatkowej:
■ członkostwo w Związku Powiatów Polskich,
■ udział w konwentach starostów,
■ spotkania starostów powiatów ziemskich otaczających miasta na prawach powiatu,
* kontakty z parlamentarzystami.
4. Pełnienie przez Powiat funkcji animatora działalności publicznej poprzez:
■ członkostwo w Stowarzyszeniu Powiatów i Gmin Nadbużańskich,
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założenie Siedleckiego Stowarzyszenia Samorządowego (z udziałem Miasta Siedlce i
gmin siedleckich),
wyodrębnienie w budżecie powiatu funduszy stanowiących wkład wnioskodawcy do
realizacji zadań finansowanych przy udziale środków pomocowych Unii
Europejskiej,
utworzenie banku danych o możliwościach inwestowania na terenie poszczególnych
gmin (przeznaczenie gruntów, wolne budynki, system preferencji),
■
udział w społecznych konsultacjach strategii rozwoju województwa mazowieckiego i
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
E
wspieranie organizacji pozarządowych realizujących zadania statutowe w sferach
działalności powiatu (wypracowanie zasad powierzania realizacji zadań
powiatowych w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu.
turystyki).
Współdziałanie z organami Miasta Siedlce w celu poprawy funkcjonowania: komendy
policji, komendy straży pożarnej, terenowej stacji sanitarno-epidemiologicznej,
inspektoratu weterynarii:
■ wspólne posiedzenia organów wykonawczych i merytorycznych komisji rad.
Aktywna promocja Powiatu Siedleckiego i poszukiwanie inwestorów.
Opracowanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji
lokalnego rynku pracy.
Powołanie powiatowego rzecznika konsumentów.
Nawiązanie współpracy międzynarodowej (zawarcie umów z partnerami zagranicznymi
z krajów Unii Europejskiej i z Europy Środkowo-Wschodniej).
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Transport i drogi powiatowe

1. Stosowanie wypracowanej przez Komisję Infrastruktury' zasady finansowania robót
drogowych na drogach powiatowych na terenie poszczególnych gmin (gromadzenie
środków finansowych proporcjonalnie do udziału w sieci dróg powiatowych):
■ zasada powinna obowiązywać do końca kadencji,
" pierwszeństwo w kolejności realizacji zadań powinny mieć te gminy, które będ
partycypowały w kosztach.
2. Przystąpienie do wszczęcia procedury przekwalifikowania niektórych dróg
powiatowych.
3. Podjęcie działań mających na celu uregulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod
drogi powiatowe.
4. Zatwierdzenie planu zadań drogowych uwzględniającego kryteria (kilka grup dróg
powiatowych wg znaczenia):
■ zamknięcie ciągów komunikacyjnych (połączenie siedzib urzędów gmin z
Siedlcami, zamknięcie pierścieni wokół Siedlec),
■ basy komunikacji pasażerskiej,
1 trasy dowozu uczniów do szkół, głównie gimnazjów,
■ drogi przechodzące przez miejscowości,
■ zły stan techniczny.
5. Stworzenie Powiatowemu Zarządowi Dróg w Siedlcach warunków do realizacji
statutowych zadań:
■ wyposażenie w sprzęt umożliwiający tzw. łatanie dziur wr jezdniach,
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“ rozbudowa bazy w Mordach.
6. Poprawienie stanu technicznego i estetyki dróg powiatowych (oznakowanie, koszenie
poboczy, utrzymanie rowów, przycinanie krzewów i drzew).

Geodezja

1. Poprawienie funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Siedlcach poprzez:
" wyposażenie w majątek,
E nie dokonywanie podziału zasobów byłego Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej.
2. Kontynuowanie modernizacji ewidencji gruntów i zakładania ewidencji budynków
(zakładanie EWMAPY).
3. Podejmowanie działań mających na celu dalszą informatyzację zbiorów geodezyjnych i
kartograficznych, gospodarki nieruchomościami oraz uzgadniania dokumentacji
projektowej.
4. Podejmowanie działali w celu utworzenia zbiorów rastrowych mapy ewidencji gruntów,
pozyskania zbiorów rastrowych kolorowych zdjęć lotniczych, opracowania
jednostkowej mapy topograficznej powiatu.

Rolnictwo
1. Przygotowanie wspólnie z gminami siedleckimi wniosków o przyznanie funduszy na
przekształcanie rolnictwa i rozwój terenów wiejskich, głównie z programu SAPARD.
2. Podjęcie działań mających na. celu promocję siedleckiego rolnictwa (współdziałanie z
samorządem rolniczym i gospodarczym).
3. Podjęcie działań ukierunkowanych na pozyskanie inwestorów, głównie w zakresie
przetwórstwa rolno-spożywczego.
4. Utworzenie w Starostwie punktu informacyjnego o możliwościach pozyskiwania
środków przedakcesyjnych Unii Europejskiej, uzyskania dotacji i kredytów, o
przedsięwzięciach podejmowanych na terenie powiatu przez podmioty działające w
sferze rolnictwa.
5. Zorganizowanie powiatowego dnia plonów.
6. Współorganizowanie z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego kolejnej edycji „Dni z
Doradztwem”.

Leśnictwo

1. Realizacja Krajowego Programu Zwiększania Lesistości:
■ przeznaczanie do zalesień gruntów klas bonitacyjnych V, VI i Viz,
■ pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację Programu.
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2. Zlecenie Nadleśnictwu Siedlce i Nadleśnictwu Sarnaki prowadzenia nadzoru nad
gospodarką leśną w lasach niepaństwowych.

Ochrona środowiska

1. Przyjęcie regulaminu przeznaczania środków Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej:
' składowanie i unieszkodliwianie odpadów, w tym współfinansowanie inwestycji
ekologicznych o charakterze ponadgminnym.

Oświata
1. Zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Zawodowych w Mordach:
r zmiana profili kształcenia,
E poprawa warunków lokalowych (przyłączenie do komunalnej sieci kanalizacyjnej,
poprawa bazy sportowej),
E przygotowanie koncepcji przystosowania Zespołu do reformy szkolnictwa
zawodowego.
2. Kontynuowanie remontu budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
Stoku Lackim:
® zabezpieczenie funduszy stanowiących wkład powiatu do środków PFRON.
3. Dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego do reformy szkolnictwa
specjalnego.
4. Prowadzenie poradni psychologiczno-pedagogicznej:
E przejęcie przez Powiat obecnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w
Siedlcach (po reorganizacji placówka ta obsługuje wyłącznie mieszkańców naszego
powiatu) - złożony został wniosek o przyznanie funduszy.
5. Zawarcie umowy z Miastem Siedlce na realizację części zadań powiatowych przez
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Siedlcach:
e powierzenie zadań dotyczących normowania sytuacji prawnej dzieci osieroconych
oraz pozyskiwania, rozpoznawania, przygotowania, kwalifikowania kandydatów na
rodziców zastępczych i kandydatów do prowadzenia rodzinnych domów dziecka
(pod warunkiem utrzymania dotychczasowych zasad finansowania).

Ochrona zdrowia
1. Udział przedstawicieli Rady Powiatu w pracach Rady Społecznej przy Samodzielnym
Publicznym ZOZ Siedlce.
2. Uczestnictwo w monitorowaniu jakości usług medycznych oferowanych mieszkańcom
powiatu w wyniku reformy ochrony zdrowia.
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Opieka społeczna
1. Rozstrzygnięcie sprawy prowadzenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu
N iep eln o sprawno śc i:
■ do czasu nowelizacji przepisów przedłużenie zlecenia realizacji tego zadania przez
Miasto Siedlce (na bazie byłego wojewódzkiego zespołu).
2. Udzielenie wsparcia finansowego Siedleckiemu Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z
Chorobą Alzheimera na prowadzenie domu pomocy społecznej w Ptaszkach:
■ przekazywanie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych powiatu.
3. Rozszerzenie oferty Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o prowadzenie
specjalistycznego poradnictwa:
■ zadudnienie specjalistów zgodnie z zatwierdzonym regulaminem organizacyjnym.
4. Podjęcie starań o uzyskanie od Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych funduszy na utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób
upośledzonych umysłowo.
5. Przygotowanie koncepcji reorganizacji Domu Dziecka w Kisielanach:
■ utworzenie zespołu rodzinnych domów dziecka na bazie Domu Dziecka.

Kultura i sztuka
1. Rozpoczęcie przez Powiat realizacji zadań wynikających z ustawy o bibliotekach:
■ powierzenie Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siedlcach zadań powiatowej
biblioteki publicznej zgodnie z sugestiami Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz
Biblioteki Głównej (umowa z Miastem Siedlce).
2. Udział DPT „Reymontówka” w obchodach Roku Reymontowskiego.
3. Współpraca DPT „Reymontówka” z gminnymi ośrodkami kultury (wspólne
organizowanie imprez o charakterze powiatowym, zwiększenie dostępności do oferty
kulturalnej DPT).
4. Wypracowanie programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu kulturalnym.
5. Współpraca z amatorskim ruchem artystycznym:
■ powiatowy przegląd kultury ludowej (zespoły folklorystyczne, rękodzieło
artystyczne),
■ program edukacyjny dla młodzieży o ginących zawodach (wnioskowanie o środki
zewnętrzne),
■ program pomocy twórcom ludowym (nagrody w przeglądzie, warsztaty, plenery,
zakup dzieł w celach promocji powiatu),
■ konkursy o zasięgu powiatowym „Piękno ziemi naszej” (literacki, plastyczny,
fotograficzny).
6. Udział przedstawiciela Powiatu w pracach Kaprtuły Nagrody im. Ludomira
Benedyktowicza.
7. Przyznanie tytułu „Powiatowego Mecenasa Kultury”.
8. Kontynuowanie współpracy międzynarodowej w zakresie kultury (warsztaty, plenery,
wystawy, koncerty).
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Kultura fizyczna i turystyka
1. Stworzenie systemu rozgrywek sportowych szczebla powiatowego (piony szkolny i
LZS).
2. Propagowanie turystyki, w tym agroturystyki:
■ podawanie w materiałach promocyjnych powiatu przebiegu i opisów tras
turystycznych oraz adresów kwater agroturystycznych,
■ udział w opracowaniu basy szlaku nadbużańskiego.
3. Wydanie materiałów popularyzujących walory krajobrazowe i przyrodnicze oraz zabytki
powiatu.
4. Ustanowienie stypendiów dla sportowców przygotowujących się do startu w Igrzyskach
Olimpijskich Sydney’2000.
5. Nadanie tytułu „Powiatowego Przyjaciela Sportu”.

Bezpieczeństwo publiczne

1. Wspieranie Miejskiego Komendanta Policji w realizacji programu poprawy
bezpieczeństwa publicznego w 2000 r.
2. Uczestnictwo w konsultacjach dotyczących reorganizacji komisariatów policji.
3. Udział Powiatu w wyposażeniu Miejskiej Komendy Policji i Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w nowoczesne środki techniczne.
4. Utworzenie powiatowego centrum zarządzania kryzysowego:
■ wygospodarowanie odpowiedniego lokalu i wyposażenie w środki techniczne.

programu działania samorządu powiatowego ułatwi podejmowanie
decyzji dotyczących przyszłości Powiatu Siedleckiego. Uzyskane opinie Komisji Rady
Powiatu posłużą Zarządowi do przygotowania i realizacji budżetu powiatu na 2000 roku
uwzględniającego oczekiwania i aspiracje radnych.
Należy liczyć się z koniecznością - po wpro wadzeniu no wych zasad funkcjonowania
powiatów - opracowania profesjonalnej, długofalowej strategii rozwoju naszego powiatu.
Dokument powinien być opracowany przy współpracy samorządów gminnych i zawierać
zadania wynikające z programu rozwoju Mazowsza. W laki sposób wypracowana, szeroko
akceptowana strategia, będzie stanowiła podstawę tworzenia budżetu powiatu co najmniej
do końca obecnej kadencji Rady Powiatu.
Natomiast przedłożony Program Działania Rady Powiatu Siedleckiego jest
zaproszeniem do dyskusji nad wykonywaniem przez powiat zadań publicznych o charakterze
ponadgminnym określonych ustawami. Przedkładając ten dokument Zarząd Powiatu liczy
na twórczą dyskusję, która pozwoli na wypracowanie założeń do przyszłej sir1'- ' rozwoju
Powiatu.
PRZEWODNICZĄCY BADY

Siedlce, 6.12.1999 r.
tnż. Mori Gorzała
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