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UCHWAŁA Nr XIV/ 86 /2000
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 28 kwietnia 2000 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwał Rady Powiatu.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz.578, zm.155, poz.1014 oraz z 2000 r. Nr 12,
poz. 13 6) Rada Powiatu w Siedlcach postanawia:
§1.

Przyjąć sprawozdania z realizacji uchwał Rady Powiatu.
§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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SPRAWOZDANIE
z realizacji uchwał Rady Powiatu Siedleckiego
za okres bieżącej kadencji.
Sprawozdanie odnosi się do uchwał Rady Powiatu Siedleckiego za
realizację których odpowiedzialny jest Zarząd Powiatu i Starosta . Nie zawiera
informacji o realizacji uchwał, które dotyczą konstytuowania się organów
powiatu tj. Rady i jej Komisji oraz Zarządu. Sprawozdanie nie zawiera również
informacji o realizacji uchwał z zakresu spraw budżetowych, ponieważ
oddzielnym tematem na posiedzeniu Rady Powiatu jest informacja o wykonaniu
budżetu powiatu za rok 1999.
Od początku kadencji Rada Powiatu podjęła 85 uchwał, w tym:
w roku
1998 - 19
1999 - 58
2000 8.
Za realizację 21 uchwał odpowiedzialny był Przewodniczący Rady
(informuje o tym odrębne sprawozdanie), 47 - Zarząd Powiatu, 13 - Starosta, a za
4 - jednostki organizacyjne powiatu.

- Uchwała Nr III/10/98 z 12.12.1998 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu.
Uchwalony Statut Powiatu przekazano do wiadomości i stosowania wydziałom
Starostwa. Uchwałę ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa
Siedleckiego Nr 38, poz.372 z dnia 24 grudnia 1998 r.

- Uchwała Nr IV/20/99 z 15.01.1999 r.
w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Powiatu.
Zgodnie z Uchwałą Rady powołany został Powiatowy Zarząd Dróg
z siedzibą w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 40, gdzie w ramach swojej
działalności realizuje zadania w zakresie planowania, budowy, moderni zacji, utrzymania i ochrony mostów i dróg powiatowych oraz zarządzania
ruchem na drogach powiatowych i gminnych, sprawuje trwały zarząd nad
gruntami w pasie drogowym.

- Uchwała Nr IV/21/99 z 15.01.1999 r. _
w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Powiatu
Z dniem 1 stycznia 1999 r. utworzono Powiatowe Centrum Pomocy

Rodzinie jako samodzielną jednostkę organizacyjną i budżetową z siedzibą
w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 40. Jednostka została wyposażona
w podstawowy sprzęt niezbędny do działania.
Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania Powiatu z zakresu ustaw :
- z 29 listopada 1990r.o pomocy społecznej(Dz.U.nr 643poz.414 z późn.zm)
- z 24 stycznia 1991r.o kombatantach oraz niektórych osobach będących
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U.nr 142, poz.950
z 1997 r. z późn.zm.),
- z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz.U. nr 111,
poz.535 z późn.zm.),
- z 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych (Dz.U. nr 4,
poz.7 z 1995 r. z późn.zm.),
- z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123 poz.776 z późn.zm.).

- Uchwała Nr IV/24/99 z 15.01.1999 r.
w sprawie wynagrodzenia Wicestarosty Powiatu Siedleckiego.
Wynagrodzenie Wicestaroście Powiatu przyznano zgodnie z uchwałą.

- Uchwała Nr V/26/99 z 26.02.1999 r. _
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Siedlcach.
Uchwalony Regulamin Organizacyjny przekazano do stosowania
wydziałom Starostwa.

- Uchwała Nr V/27/99 z 26.02.1999 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Siedleckiego.

Wprowadzone uchwałą zmiany w Statucie przekazano do wiadomości
i przestrzegania wydziałom Starostwa. Uchwałę ogłoszono w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 19, poz.377.
- Uchwała Nr V/28/99 z 26.02.1999 r.
w sprawie przeprowadzenia postępowania wyłaniającego bank prowadzący
obsługę budżetu powiatu i jego jednostek podległych.
Zgodnie z uchwałą przeprowadzono postępowanie wyłaniające bank

Rodzinie jako samodzielną jednostkę organizacyjną i budżetową z siedzibą
w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 40. Jednostka została wyposażona
w podstawowy sprzęt niezbędny do działania.
Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania Powiatu z zakresu ustaw :
- z 29 listopada 1990r.o pomocy społecznej(Dz.U.nr 643poz.414 z późn.zm)
- z 24 stycznia I991r.o kombatantach oraz niektórych osobach będących
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U.nr 142, poz.950
z 1997 r. z późn.zm.),
- z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz.U. nr 111,
poz.535 z późn.zm.),
- z 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych (Dz.U. nr 4,
poz.7 z 1995 r. z późn.zm.),
- z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123 poz.776 z późn.zm.).

- Uchwała Nr IV/24/99 z 15.01.1999 r.
w sprawie wynagrodzenia Wicestarosty Powiatu Siedleckiego.
Wynagrodzenie Wicestaroście Powiatu przyznano zgodnie z uchwałą.

- Uchwała Nr V/26/99 z 26.02.1999 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Siedlcach.
Uchwalony Regulamin Organizacyjny przekazano do stosowania
wydziałom Starostwa.

- Uchwała Nr V/27/99 z 26.02.1999 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Siedleckiego.
Wprowadzone uchwałą zmiany w Statucie przekazano do wiadomości
i przestrzegania wydziałom Starostwa. Uchwałę ogłoszono w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 19, poz.377.
- Uchwała Nr V/28/99 z 26.02.1999 r.
w sprawie przeprowadzenia postępowania wyłaniającego bank prowadzący
obsługę budżetu powiatu i jego jednostek podległych.
Zgodnie z uchwałą przeprowadzono postępowanie wyłaniające bank

3

do obsługi budżetu powiatu.
- Uchwała Nr V/29/99 z 26.02.1999 r.
w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich.
Zgodnie z podjętą uchwałą zgłoszono przystąpienie Powiatu Siedleckiego
do Związku Powiatów Polskich.

- Uchwała Nr V/30/99 z 26.02.1999 r.
w sprawie nadania Statutu Domowi Pracy Twórczej "Reymontów ka"
w Chlewiskach.

w

Uchwałę przekazano Dyrektorowi Domu Pracy Twórczej "Reymontówka"
w Chlewiskach. Na jej podstawie został opracowany i wdrożony nowy
Regulamin Organizacyjny oraz nowa struktura organizacyjna dostosowana
do jakościowo nowych zadań statutowych. Na podstawie przedmiotowej
uchwały dokonano wpisu placówki do Rejestru Instytucji Kultury Powiatu
Siedleckiego pod numerem 1/99.
- Uchwała Nr VI/33/99 z 15.03.1999 r.
w sprawie wyboru delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku
Powiatów Polskich.

Delegatem wybrany został Pan Adam J.Okliński Starosta Siedlecki.
- Uchwała Nr VI/34/99 z 15.03.1999 r.
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stoku Lackim.

Z dniem 1 września 1999 r. Szkołę Podstawową Specjalną w Stoku Lackim o
strukturze organizacyjnej klas I - VIII przekształcono w sześcioletnią Publiczną
Szkołę Podstawową Specjalną o strukturze organizacyjnej klas I - VI, wchodzącą
w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim.

- Uchwała Nr VI/35/99 z 15.03.1999 r.
w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Stoku Lackim.
Z dniem 1 września 1999 r. utworzono Publiczne Gimnazjum Specjalne w Stoku
Lackim wchodzące w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
Stoku Lackim.
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- Uchwała Nr VII/36/99 z 23.04.1999 r.
w sprawie wyboru banku prowadzącego obsługę bankową budżetu
powiatu siedleckiego.
Rada Powiatu do obsługi budżetu Powiatu Siedleckiego wybrała Bank
Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PEKAO S.A Oddział w Siedlcach.
Z powyższym Bankiem zawarto umowę.

- Uchwała Nr VII/38/99 z 23.04.1999 r.
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Uchwałę przekazano Wojewodzie Mazowieckiemu. Do Komisji zostały
przekazane spisy inwentaryzacyjne mienia jednostek organizacyjnych
Powiatu. Komisja przeprowadziła inwentaryzację w Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Stoku Lackim i sporządziła projekt protokołu zdawczoodbiorczego (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2.02.99 r.
w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i
miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego
z przekazywania - ( Dz.U. Nr 13, poz. 114 ).
- Uchwała Nr VII/39/99 z 23.04.1999 r.
w sprawie ustalenia szczegółowego trybu udzielania dofinansowania
turnusów rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zgodnie z ustalonym trybem powyższą uchwałą Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie przyjmowało i rozpatrywało wnioski mieszkańców powiatu o
dofinansowanie do pobytu osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym.
W omawianym okresie sprawozdawczym (do dnia 25 lutego br) do PCPR
wpłynęło 69 wniosków, przyznano dofinansowanie 68 osobom, a wypłacono 62 w
łącznej kwocie 31.290 zł. Pozostało 6 wniosków do realizacji w 2000 r.
Powyższa uchwała została uchylona w całości Uchwałą nr XIII/84/2000 Rady
Powiatu w związku ze zmianą przepisów.

- Uchwała Nr VII/40/99 z 23.04.1999 r.
w sprawie ustalenia instrukcji postępowania w zakresie dofinansowania
osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą albo
rolniczą do oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na konty

nuowanie tej działalności oraz szczegółowych kryteriów oceny wniosków
osób niepełnosprawnych ubiegających się o przyznanie dofinansowania do
oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie
działalności gospodarczej albo rolniczej.
Uchwała nie jest realizowana ze względu na brak zainteresowania osób
niepełnosprawnych - mieszkańców powiatu.

- Uchwała Nr VII/41/99 z 23.04.1999 r.
w sprawie ustalenia instrukcji postępowania w zakresie udzielania
i umarzania osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie
działalności gospodarczej albo rolniczej ze środków PFRON oraz
szczegółowych kryteriów oceny wniosków osób niepełnosprawnych
o przyznanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo
rolniczej ze środków PFRON.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje kontroli realizacji umowy
pożyczki udzielonej na prowadzenie działalności gospodarczej w 1998 r.
W 1999 roku udzielono 2 pożyczek osobom niepełnosprawnym na podjęcie
działalności gospodarczej - działalność usługowa. Łączna kwota wypłaconych
pożyczek wyniosła - 43.524 zł. co stanowi 100% limitu środków przyznanych na
ten cel przez PFRON. WI kwartale 2000 r. wpłynął do PCPR l wniosek osoby
niepełnosprawnej o udzielenie pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
- Uchwała Nr VII/42/99 z 23.04.1999 r.
w sprawie ustalenia instrukcji postępowania w zakresie dokonywania
zwrotu pracodawcy ze środków PFRON kosztów organizacji nowych
stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, przystosowania istniejących
stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, wynagrodzenia
wypłaconego osobom niepełnosprawnym i składek na ubezpieczenie
społeczne.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nadzoruje realizację 9 umów dotyczących
zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz dokonuje zwrotu kosztów
wynagrodzenia wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne dla 6 pracodawców
za 12 pracowników niepełnosprawnych. W tym dla 2 pracodawców z umów
przejętych po byłym Wojewódzkim Ośrodku Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. W okresie kadencji Rady Powiatu rozpatrzono 5 wniosków
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pracodawców - 4 wnioski pozytywnie, 1 negatywnie.
Z 4 pracodawcami zawarto umowy dotyczące zwrotu kosztów utworzenia 10
nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Łączna kwota zwrotu kosztów
pracodawcy utworzenia nowych stanowisk pracy wynikająca z powyższych umów
wyniosła 235.000 zł. W I kwartale br. wpłynął do PCPR jeden wniosek
pracodawcy dot. refundacji kosztów utworzenia 19 nowych miejsc pracy.

- Uchwała Nr VII/43/99 z 23.04.1999 r.
w sprawie ustalenia instrukcji postępowania w zakresie zwrotu pracodawcy
ze środków PFRON kosztów szkolenia zatrudnionych osób niepełnospraw
nych oraz szczegółowych kryteriów oceny wniosków pracodawców o
zwrot kosztów szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych.
Uchwała nie jest realizowana ze względu na brak zainteresowania ze strony
pracodawców.

- Uchwała Nr VII/44/99 z 23.04.1999 r.
w sprawie ustalenia instrukcji postępowania w zakresie dokonania zwrotu
pracodawcy zatrudniającemu do 24 pracowników ze środków PFRON
kosztów wynagrodzenia wypłacanego osobom niepełnosprawnym i składek
na ubezpieczenie społeczne.

W dalszym ciągu pracodawcy nie wykazali zainteresowania możliwością
skorzystania ze środków określonych w w/w ustawie.
- Uchwała Nr VII/45/99 z 23.04.1999 r.
w sprawie ustalenia trybu i zasad zlecania innym podmiotom realizacji
zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Siedlcach.

Powiatowe Centrum w oparciu o w/w uchwałę zleciło organizacji pozarzą
dowej - Zarządowi Wojewódzkiemu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
w Siedlcach, zabezpieczenie noclegu i wyżywienia osobom bezdomnym,
które trwale zerwały kontakt z gminą - umowa PCPR-621/1/99 z dnia 29. 04.
1999 r. oraz prowadzenie magazynu darów - umowa PCPR- 621/2/99 z dnia
29.04.1999 r.
Zadania były realizowane przez PKPS zgodnie z w/w umowami.

- Uchwała Nr VII/46/99 z 23.04.1999 r.
w sprawie przystąpienia powiatu Siedleckiego do Stowarzyszenia
Powiatów i Gmin Nadbużańskich.
Zgodnie z uchwałą Powiat Siedlecki przystąpił do Stowarzyszenia Powiatów
i Gmin Nadbużańskich.

- Uchwała Nr VII/47/99 z 23.04.1999 r.
w sprawie wyboru delegata do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin
Nadbużańskich.

Delegatem do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Nadbużańskich wybrano
Pana Leszka Borkowskiego Wicestarostę Siedleckiego.
- Uchwała Nr VIII/48/99 z 25.06.1999 r.
w sprawie wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych Powiatu.

W Powiatowym Zarządzie Dróg, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
oraz placówkach oświatowych ustalone nowe stawki wynagrodzeń
pracowniczych wprowadzono zgodnie z postanowieniami uchwały
od 1 lipca 1999 r. Uchwała obowiązywała do końca 1999 r.
- Uchwała Nr VIII/ 50/99 z 25.06.1999 r.
w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół projek
towanej gminnej oczyszczalni ścieków w Kotuniu.
Uchwała została rozplakatowana przez Wójta Gminy Kotuń. Do Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska nie wpłynęły żadne zastrze
żenia odnośnie wielkości ustalonego obszaru. Obiekt jest realizowany
zgodnie z podjętą uchwałą. Gmina posiada pozwolenie na budowę.

- Uchwała Nr VIII/51/99 z 25.06.1999 r.
w sprawie utworzenia przez Zarząd Okręgu Polskiego Związku
Wędkarskiego w Siedlcach Społecznej Straży Rybackiej.
Na posiedzeniu Zarządu Okręgu w dniu 4 sierpnia 1999r. zatwierdzono
kandydaturę Pana Witolda Szachnowskiego na Komendanta Powiatowego

8

Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Siedleckiego. Zgodnie z w/w uchwałą
Zarządu Okręgu zatwierdzony Komendant Powiatowy utworzył grupę terenową
Społecznej Straży Rybackiej, która w chwili obecnej liczy 13 osób.

- Uchwała Nr VIII/52/99 z 25.06.1999 r.
w sprawie zawarcia porozumienia
(uchwała dotyczy objęcia przez Powiatowy Zespół d/s Orzekania o
Stopniu Niepełnosprawności przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie,
swoją właściwością obszaru powiatu siedleckiego).

Po uzyskaniu wyjaśnień z Wydziału Spraw Społecznych Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Zarząd Powiatu zawarł porozu
mienie z Miastem Siedlce w wersji zaproponowanej przez Zarząd Miasta
Siedlce. Porozumienie podpisane 10 sierpnia 1999 r., obowiązywało do końca
roku.
W związku z brakiem zapowiedzianych nowych regulacji prawnych w dniu
3 stycznia 2000 r. zostało zawarte nowe porozumienie (na czas nieokreślony).
Koszty realizacji zadania pokrywane są wyłącznie z dotacji celowej z budżetu
państwa.
- Uchwała Nr IX/57/99 z 24.09.1999 r.
w sprawie uchwalenia "Programu Pomocy Społecznej dla Powiatu
Siedleckiego na lata 1999 - 2003".

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udziela mieszkańcom powiatu
specjalistycznej pomocy w postaci poradnictwa w zakresie obowiązującego prawa
najczęstsze problemy z jakimi zwracają się petenci to: uzależnienia, bezrobocie,
niepełnosprawność, ubóstwo. Pracownicy PCPR wskazują potrzebującym
możliwości rozwiązania problemów lub wskazują jednostki właściwe do
udzielenia pomocy wg kompetencji; zainteresowanym udostępniane są ulotki
informacyjne zawierające podstawowe informacje z różnych dziedzin, m. in. usługi
opiekuńcze, podstawowe uprawnienia pacjentów, podstawowe uprawnienia
bezdomnych, bezdomni — gdzie szukać pomocy, orzecznictwo rentowe i
pozarentowe, sanatoria i turnusy rehabilitacyjne, niepełnosprawni - praca, kto i
kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej, nieletni w sądzie. Ponadto
nawiązano współpracę z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej - odbyły się
dotychczas dwa spotkania z Kierownikami GOPS. Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie organizuje szkolenia dla pracowników GOPS, które odbyły się w dniach

9

6 — 7 marca br. Wspólnie z Zarządem Wojewódzkim Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci wszczęło procedurę związaną z utworzeniem na terenie powiatu
warsztatów terapii zajęciowej w ramach finansowania ze środków PFRON.
Na terenie powiatu rozpoczął funkcjonowanie Dom Pomocy Społecznej w
Ptaszkach dla osób z chorobą Alzhaimera.

- Uchwała Nr IX/58/99 z 24.09.1999 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwał Rady Powiatu.

Sprawozdanie z realizacji uchwał przedstawione przez Zarząd zostało przyjęte.
- Uchwała Nr IX/59/99 z 24.09.1999 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa
Powiatowego w Siedlcach.
W wykonaniu uchwały przekazano zadania wraz z pracownikiem z Wydziału
Organizacyjnego do Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

- Uchwała Nr IX/60/99 z 24.09.1999 r.
w sprawie powierzenia gminom zadań powiatu z zakresu dróg publicznych.
Zgodnie z uchwałą Rady powierzono zadania z zakresu dróg powiatowych
zawierając stosowne porozumienia z n/w gminami:
Gminie Zbuczyn na modernizację drogi powiatowej nr 36417 Dziewule Radomyśl o dł. 1 400 m przyznano dotację z powiatu w wysokości 80.000 zł.
Gminie Paprotnia na modernizację chodnika przy drodze powiatowej nr 36350
Siedlce - Korczew w miejscowości Paprotnia o dł.200 m przyznano dotację
5.000 zł.
Gminie Suchożebry na modernizację drogi powiatowej nr 36341 na drodze
Mokobody - Nakory o dł. 315 m przyznano dotację z powiatu w wysokości
61.821 zł.
Gminie Wiśniew na modernizację drogi powiatowej nr 36373 Borki Wyrki Borki Kosiorki o dł. 906 m. przyznano dotację powiatu w wysokości 75.000 zł.
Wszystkie zadania zostały wykonane.

- Uchwała Nr IX/61/99 z 24.09.1999 r.
w sprawie powierzenia gminom zadań z zakresu dróg publicznych.
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W wykonaniu uchwały Rady Powiatu powierzono zadania z zakresu dróg
powiatowych zawierając stosowne porozumienia n/w gminom.
Gminie Paprotnia na modernizację drogi powiatowej nr 36351 Hołubią - Uziębły
- Rzeszotków o długości 500 m przyznano dotację powiatu 50.000 zł.
Gminie Domanice na modernizację drogi powiatowej nr 36413 Czachy - Olszyc
Szlachecki o długości 900 m w wysokości 50.000 zł.
Gminie Zbuczyn na modernizację drogi powiatowej nr 36385 Krzesk Nowy Pęczki o długości 600 m przyznano dotację powiatu w wysokości 30.000 zł.
Powyższe zadania zostały wykonane.
Gmina Siedlce nie wyraziła zainteresowania przejęciem zadania polegającego na
modernizacji drogi Golice - Błogoszcz o dł. 1 000 m, w związku z czym nie
zawarto porozumienia. Zadanie to wykonano na długości 850 m ze środków
Powiatu. Gmina Wiśniew nie wyraziła zainteresowania przejęciem zadania
polegającego na modernizacji drogi Domanice - Gostchorz we wsi Mroczki o
dł.350 m, w związku z czym porozumienia nie zawarto. Zadanie nie zostało
wykonane.
Gmina Domanice modernizację drogi nr 36375 Domanice - Wólka Zastawska o
długości 500 m wykonała we własnym zakresie.

- Uchwała Nr IX/63/99 z 24.09.1999 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/38/99 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23
kwietnia 1999 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.

Dokonano zmian w składzie osobowym komisji inwentaryzacyjnej.
- Uchwała Nr IX/64/99 z 24.09.1999 r.
w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego propozycji zmian ustawy z dnia 14
grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
Uchwała wraz ze stanowiskiem Rady Powiatu stanowiącym załącznik została
przesłana w dniu 1 października br do Przewodniczącego Komisji Administracji i
Spraw Wewnętrznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

- Uchwała Nr IX/65/99 z 24.09.1999 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Siedleckiego do Siedleckiego Stowarzyszenia
Samorządowego.
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Uchwała w trakcie realizacji. Do chwili obecnej 12 gmin powiatu siedleckiego
podjęło uchwały o przystąpieniu do Siedleckiego Stowarzyszenia Samorządowego
(gm. Siedlce, Zbuczyn, Skórzec, Wiśniew, Domanice, Suchożebry, Wodynie,
Mordy, Mokobody, Korczew, Kotuń i Przesmyki).
W dniu 4 marca 2000 r. odbyło się w Siedlcach zabranie założycielskie, które
wybrało 3-osobowy Komitet Założycielski. Założyciele Stowarzyszenia
upoważnili Komitet Założycielski do dokonania czynności rejestrowych w Sądzie
Okręgowym oraz przygotowania i zwołania I Walnego Zebrania Członków.

- Uchwała Nr XI/68/99 z 17.12.1999 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwał Rady Powiatu.
Sprawozdanie z realizacji uchwał za 11 miesięcy zostało przyjęte przez Radę
Powiatu.

- Uchwała Nr XI/70/99 z 17.12.1999 r.
w sprawie uchwalenia programu działania Rady Powiatu.
Opracowany program działania Rady Powiatu został przyjęty.

- Uchwała Nr XI/71/99 z 17.12.1999 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Siedleckiego.

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego Nr 22 z dnia 17 lutego 2000 r.
- Uchwała Nr XI/75/99 z 17.12.1999 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/48/99 Rady Powiatu z dnia 25 czerwca 1999
r. w sprawie wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych Powiatu.
Uchwała została przekazana do realizacji przez wszystkie jednostki organizacyjne.

- Uchwała Nr XI/77/99 z 17.12.1999 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Zarządem
Powiatu Siedleckiego, a Zarządem Miasta Siedlce w sprawie powierzenia
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siedlcach wykonywania zadań Powiatowej
Biblioteki Publicznej na obszarze Powiatu Siedleckiego.

Podjęta uchwała oraz projekt porozumienia przesłany został do Zarządu Miasta
Siedlce. Do dnia dzisiejszego Zarząd Miasta Siedlce nie poinformował o zajętym
stanowisku w przedmiotowej sprawie.
- Uchwala Nr XH/78/2000 z 25.01.2000 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z Miastem
Siedlce, dotyczącego wykonywania zadań powiatowych z zakresu zatrudnienia i
przeciwdziałania bezrobociu.
W dniu 8 lutego 2000 r. Starosta Siedlecki powiadomił Wojewodę o braku
możliwości zawarcia porozumienia z Zarządem Miasta Siedlce w sprawie
wspólnego prowadzenia Powiatowego Urzędu Pracy.
Ogłoszona w Dz.U. Nr 12, poz. 136 z dnia 23 lutego 2000 roku ustawa o zmianie
niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej wprowadziła nowe uregulowania prawne w ustawie z dnia 13 października 1998 r.
- Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Zgodnie z
tymi zapisami Powiatowy Urząd Pracy działa pod zwierzchnictwem Prezydenta
Miasta (art. 19a ust. 1). Starosta jest Przewodniczącym Powiatowej Rady
Zatrudnienia (art. 19a ust.5).

- Uchwała Nr XII/80/2000 z 25.01.2000 r.
w sprawie udziału Powiatu Siedleckiego w obchodach Roku Reymontowskiego.
Zgodnie z postanowieniami przedmiotowej uchwały powołano Komitet Honorowy
i Komitet Organizacyjny Obchodów „Roku Reymontowskiego”. Ustalony został
„Kalendarz imprez” oraz harmonogram posiedzeń Komitetu Organizacyjnego.

- Uchwała Nr XIII/82/2000 z 25.02.2000 r.
w sprawie nabycia nieruchomości.
Stanowisko Rady przekazano w dniu 2.03.2000 r. Prezydentowi m.Siedlce jako
właściwemu organowi do dokonania darowizny na rzecz Powiatu Siedleckiego
nieruchomości zabudowanej przy ul.Piłsudskiego 40 w Siedlcach.

- Uchwała Nr XIII/83/2000 z 25.02.2000 r.
w sprawie zlecenia przez Powiat Siedlecki Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z
Chorobą Alzheimera prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Ptaszkach.

W
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Zarząd Powiatu w dniu 7 marca br. podjął uchwałę upoważniającą Starostę i
Wicestarostę do zawarcia umowy. Umowa została podpisana w dniu 7 marca br. na
czas do 31 grudnia 2000 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie może skierować
do Domu Pomocy do 20 chorych osób. Osoby te ponoszą 70% odpłatności za swój
pobyt.
Powiat przekazywał będzie Stowarzyszeniu dotację w ramach środków
otrzymanych z budżetu państwa do kwoty 306.000 zł, w wysokości 1.275 zł za
miesiąc pobytu w Domu jednej osoby.

- Uchwała Nr XIII/84/2000 z 25,02.2000 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/39/99 z dnia 23.04.1999 r. w sprawie
ustalenia szczegółowego trybu udzielania dofinansowania turnusów
rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie od dnia podjęcia w/w uchwały
wpłynęło 15 wniosków osób niepełnosprawnych w tym 6 dotyczących dzieci.
Wnioski są w trakcie rozpatrywania.

- Uchwała Nr XIII/85/2000 z 25.02.2000 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/38/99 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23.04.
1999 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
Wprowadzono zmiany w składzie Komisji Inwentaryzacyjnej.

Uchwały budżetowe:
-Uchwała Nr VI/31/99 z 15.03.1999 r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 1999.
- Uchwała Nr VII/37/99 z 23.04,1999 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 1999 rok.
~ Uchwała Nr VIII/49/99 z 25.06.1999 r.
w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

>Q4
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- Uchwała Nr IX/53/99 z 24.09.1999 r.
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu
powiatu.

- Uchwala Nr IX/54/99 z 24.09.1999 r.
w sprawie przyjęcia "Informacji opisowej z wykonania budżetu powiatu
siedleckiego za Ipółrocze 1999 r. "
- Uchwała Nr IX/55/99 z 24.09.1999 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 1999 r.
- Uchwała Nr IX/56/99 z 24.09.1999 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 1999 r.
- Uchwała Nr IX/62/99 z 24.09.1999 r.
w sprawie powierzenia gminom zadań powiatu z zakresu komunikacji
(dot.przekazania dotacji celowych gminom: Paprotnia, Przesmyki, Wiśniew,
Wodynie).

- Uchwała Nr X/66/99 z 10.11.1999 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 1999 r.
- Uchwała Nr X/67/99 z 10.11.1999 r.
w sprawie powierzenia gminom zadań powiatu z zakresu komunikacji
(dot.przekazania dotacji celowych gminom Kotuń i Mordy).
- Uchwała Nr XI/72/99 z 17.12.1999 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 1999 r.
- Uchwała Nr XI/73/99 z 17.12.1999 r,
w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 1999 r.

- Uchwała Nr XI/74/99 z 17.12.1999 r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2000 r.

r
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Uchwały dot. konstytuowania się Zarządu oraz powołania Sekretarza i
Skarbnika Powiatu:
- Uchwała Nr II/5/98 z 12.11.1998r.
w sprawie wyboru Wicestarosty.
- Uchwała Nr II/6/98 z 12.11.1998r.
w sprawie ustalenia liczby Członków Zarządu Powiatu.

- Uchwała Nr II/7/98 z 12.11.1998r.
w sprawie wyboru Członków Zarządu

- Uchwała Nr H/ll/98 z 12.12.1998r.
w sprawie powołania Sekretarza Powiatu.
- Uchwała Nr 11/12/98 z 12.12.1998r.
w sprawie powołania Skarbnika Powiatu.

arosta
■mgr Laszek Borkowski

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
data

KIEROWNIK BIURA
RADY POWIATU w SIF.Dl.G4f

SPRAWOZDANIE
z realizacji uchwał Rady Powiatu Siedleckiego
Materiał odnosi się do uchwał Rady Powiatu Siedleckiego, za realizację
których odpowiedzialny jest Przewodniczący Rady Powiatu. Uchwał takich było 8.

- Uchwała Nr IV Z22/99 z dnia z dnia 15 stycznia 1999 r,
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet przysługujących radnym Rady
Powiatu Siedleckiego

Diety są wypłacane zgodnie z przyjętą uchwałą i są zgodne z rozporządzeniem
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 1998 roku
- Uchwała Nr IV/ 23 799 z dnia 15 stycznia 1999 roku
w sprawie wynagrodzenia dla Starosty Siedleckiego

Wynagrodzenie dla Starosty przyznano zgodnie z uchwałą
- Uchwała Nr V / 25 799 z dnia 26 lutego 1999 roku
w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady na 1999 rok.

Zgodnie z podjętą uchwałą dotyczącą Planu Pracy Rady Sesje odbywały się
zgodnie z planem i zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane tematy .
- Uchwała Nr VI / 32 Z 99 z dnia 15 marca 1999 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Rady Powiatu w Siedlcach
Uchwalony Regulamin Pracy Rady Powiatu jest realizowany na bieżąco.

- Uchwała Nr XI / 69 Z 99 z dnia 17 grudnia 1999 roku
W sprawie przyjęcia „Planu Pracy Rady Powiatu Siedleckiego na 2000 rok”

Plan Pracy Rady jest realizowany na bieżąco.
- Uchwała Nr XI / 76 / 99 z dnia 17 grudnia 1999 roku
W sprawie przyjęcia „Planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2000 rok”

Kontrole odbywają się zgodnie z planem.
- Uchwała Nr XII / 79/ 2000 z dnia 25 stycznia 2000 roku.
w sprawie uchwalenia apelu do Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych
w Warszawie o zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia w Oddziale Kasy
w Siedlcach oraz utrzymania podstawowej bazy lecznictwa zamkniętego
w Siedlcach.

Zgodnie z § 2 wyżej wymienionej Uchwały Apel został wysłany.
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- Uchwała Nr XIIZ 81 / 2000 z dnia 25 stycznia 2000 roku
w sprawie przyznania nagrody Staroście Siedleckiemu.
Nagroda dla Starosty Siedleckiego została wypłacona zgodnie z Uchwałą.

PRZfcWODNl -ZĄCY RADY

tnż. Marek Gorzała
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UCHWAŁY
dotyczące konstytuowania się organów powiatu,
tj. Rady Powiatu, jej Komisji oraz Zarządu

1. Uchwała Nr 1/1/98 z dnia 12 listopada 1998 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu
2. Uchwała Nr I/2/98 z dnia 12 listopada 1998 roku
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
3. Uchwała Nr I/3/98 z dnia 12 listopada 1998 roku
w sprawie ustalenia terminu wyboru Zarządu Powiatu
4. Uchwała Nr I/4/98 z dnia 12 listopada 1998 roku
w sprawie wyboru Starosty
5. Uchwała Nr II/8/98 z dnia 12 listopada 1998 roku
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

6. Uchwała Nr II/9/98 z dnia 12 listopada 1998 roku
w sprawie powołania Komisji ds. Przygotowania Projektu Statutu Powiatu

7. Uchwała Nr 111/13/98 z dnia 12 grudnia 1998 roku
w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu w Siedlcach

8. Uchwała Nr 111/14/98 z dnia 12 grudnia 1998 roku
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu
9. Uchwała Nr 111/15/98 z dnia 12 grudnia 1998 roku
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska

10. Uchwała Nr 111/16/98 z dnia 12 grudnia 1998 roku
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
11. Uchwała Nr II1/17/98 z dnia 12 grudnia 1998 roku
w sprawie powołania składu Osobowego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
12. Uchwała Nr 111/18/98 z dnia 12 grudnia 1998 roku
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i
Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy
13. Uchwała Nr 111/19/98 z dnia 12 grudnia 1998 roku
W sprawie powołania składu osobowego Komisji Infrastruktury
PRZEWODN! CZĄCY RADY
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