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UCHWAŁA Nr XX/ 115 /2000

Rady Powiatu w Siedlcach

z dnia 29 grudnia 2000 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz.578 z późn. zm.) Rada Powiatu w Siedlcach 
postanawia:

§1-

Przyjąć sprawozdania z realizacji uchwał Rady Powiatu w brzmieniu 
stanowiącym załączniki nr 1 i nr 2.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

; ĄCY RADYPRZEWODNIO



Załącznik nr 1 do uchwały nr.XX/l 15/2000
Rady Powiatu w Siedlcach 
z dnia 29 grudnia 2000 r.

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 oddzielnymi tematami na posiedzeniach Rady Powiatu są sprawozdania z wykonania 

budżetu powiatu.

Od początku kadencji Rada Powiatu podjęła 107 uchwał, w tym:

w roku 1998 - 19

1999 - 58

2000 - 30

Za realizację 23 uchwał odpowiedzialny był Przewodniczący Rady, 64 - Zarząd Powiatu, 

14 - Starosta, a za 6 - jednostki organizacyjne powiatu.

- Uchwała Nr III/10/98 z 12.12.1998 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Siedleckiego.

Uchwalony Statut Powiatu Siedleckiego został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym 

województwa siedleckiego nr 38 z dnia 24.12.98 r. i wprowadzony w życie.

- Uchwała Nr IV/20/99 z 15.01.1999 r.

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Powiatu.



Zgodnie z uchwałą powołany został Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Siedlcach przy ul. 

Piłsudskiego 40, gdzie w ramach swojej działalności realizuje zadania w zakresie planowania, 

budowy, modernizacji, 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 realizuje zadania własne jak również zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz z zatrudniania osób niepełnosprawnych.

- 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.



- Uchwala Nr V/28/99 z 26.02.1999 r.

w sprawie przeprowadzenia postępowania wyłaniającego bank prowadzący obsługę budżetu 

powiatu i jego jednostek podłegłych.

Zgodnie z uchwałą przeprowadzono postępowanie wyłaniające bank 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 "Reymontówka"

w Chlewiskach.

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. 



Uchwała została wdrożona - Szkoła Podstawowa funkcjonuje w ramach 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.

Uchwała została wdrożona - Gimnazjum funkcjonuje w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno - 

Wychowawczego w Stoku Lackim.

- 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. 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. W wyniku przeprowadzonych 

inwentaryzacji:

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr G.III.7224 - 15/ 99 z dnia 28 września 1999 r. 

stwierdzono'nabycie własności mienia będącego we władaniu Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr GGN-S- 7723-2604-1/00 z dnia 8 maja 2000 r. 

stwierdzono nabycie własności mienia będącego we władaniu Domu Dziecka w 

Kisielanach.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr GGN-S-7723-2604-2/00 z dnia 1 czerwca 2000 

r. stwierdzono nabycie własności mienia (budynek i część gruntu) będącego we władaniu 



Zespołu Szkół Zawodowych w Mordach. Na pozostałą część gruntu toczy się sprawa o 

zasiedzenie w Sądzie Rejonowym.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr GGN-S-7723-26-3/00 z dnia 18 łipca 2000 r. 

stwierdzono nabycie własności mienia będącego we władaniu Powiatowego Zarządu 

Dróg (nieruchomość zabudowana położona w Broszkowie, gm.Kotuń).

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr GGN-S-7723-26-4/00 z dnia 18 lipca 2000 r. 

stwierdzono nabycie własności mienia będącego we władaniu Powiatowego Zarządu 

Dróg (nieruchomość zabudowana położona w Głuchowie, gm.Mordy).

Ponadto komisja inwentaryzacyjna w dniu 21 września br. dokonała spisu majątku byłego 

Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Siedlcach.

Do przejęcia pozostaje Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”, który posiada akt 

notarialny Rp.A Nr 3914/97 z dnia 27.03 1997 roku.

Ponadto wszczęto procedurę dot. przejęcia gruntów zajętych pod drogi powiatowe - do 

chwili obecnej Wojewoda Mazowiecki wydał 142 decyzje administracyjne, stwierdzające nabycie 

nieruchomości gruntowych, zajętych pod drogi.

- Uchwała Nr VIT/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 w powyższej uchwale Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

rozpatrzyło 68 wniosków mieszkańców powiatu o dofinansowanie do pobytu osoby 

niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym i dofinansowanie przyznano 66 osobom.

Uchwała została uchylona uchwałą nr XIII/84/2000 z dnia 25.02.2000 r.

- 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 kontynuowanie 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 w dalszym ciągu 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.

W 1999 roku udzielono 2 pożyczek osobom niepełnosprawnym na podjęcie działalności 

gospodarczej - działalność usługowa. Łączna kwota wypłaconych pożyczek wyniosła - 43.524zł. 

co stanowiło 100% limitu środków przyznanych na ten cel przez PFRON. WI kwartale 2000 r. 

wpłynął do PCPR 1 wniosek osoby niepełnosprawnej o udzielenie pożyczki na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej, który został rozpatrzony pozytywnie. W dniu 27 kwietnia br. została 

zawarta umowa na kwotę 35.000 zł., która stanowi 100% limitu środków przyznanych na ten cel 

przez PFRON. Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z zawartymi umowami dokonuje kontroli w 

zakresie prowadzenia działalności gospodarczych przez osoby niepełnosprawne, które uzyskały 

pożyczkę ze środków PFRON.

- 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.



W 1999 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zawarło umowy dotyczące zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych oraz dokonuje zwrotu wynagrodzeń dla 9 pracowników niepełnosprawnych. 

Do listopada br. wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 41.984 zł.

W 2000 roku PCPR otrzymało limit środków z PFRON na tworzenie nowych miejsc pracy dla 

osób niepełnosprawnych w wysokości 85.444 zł. Limit został wykorzystany w całości. W 2000 r. 

PCPR zawarło 3 umowy dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych i dokonuje zwrotu 

wynagrodzeń dla 3 pracowników zatrudnionych w ramach powyższych umów. Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z zawartymi umowami dokonuje kontroli wszystkich 

stanowisk pracy utworzonych ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych.

- 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 niepełnosprawnych oraz szczegółowych 

kryteriów oceny wniosków pracodawców o zwrot kosztów szkolenia zatrudnionych osób 

niepełnosprawnych.

Dotychczas pracodawcy nie zwracali się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
przedmiotowej sprawie .

- 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.

Dotychczas pracodawcy nie wykazali zainteresowania możliwością skorzystania ze środków

PFRON.

- 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 Pomocy Rodzinie oparciu o w/w uchwałę zleciło organizacjom 



pozarządowym wykonywanie niektórych zadań z zakresu pomocy społecznej. Zarządowi 

Wojewódzkiemu PKPS w Siedlcach zleciło zabezpieczenie noclegu i wyżywienia osobom 

bezdomnym, które trwale zerwały kontakt z gminą - umowa PCPR - 621/1/99 z dnia 

29.04.1999 r. Polskiemu Związkowi Głuchych Terenowego Ośrodka Rehabilitacji i Wsparcia 

Społecznego Niesłyszących w Siedlcach PCPR zleciło realizację następujących zadań:

prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla dorosłych osób głuchych i 

niedosłyszących oraz ich rodzin,

prowadzenie kącika czytelnictwa dla osób głuchych i niedosłyszących mającego na celu 

integrację osób niepełnosprawnych z otaczającą rzeczywistością,

zorganizowanie zajęć komputerowych, plastycznych, filmowych, kursu języka 

migowego, imprez sportowych itp.

Powyższe zadania są realizowane na podstawie umowy nr 1/2000 z dnia 15.05.2000 r. Ponadto 

PCPR na podstawie umowy Nr 2/2000 z dnia 15.05.2000 r. zleciło Ośrodkowi Diagnozy i 

Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Siedlcach prowadzenie dla mieszkańców 

powiatu siedleckiego:

specjalistycznego poradnictwa dla dzieci głuchych i niedosłyszących oraz ich rodzin,

- zajęć terapeutycznych dla dzieci z wadą słuchu,

świetlicy logopedycznej.

- 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. Szczegółowe sprawozdanie zostało złożone na sesji Rady Powiatu w dniu 

25.02.2000 r. Zarząd Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Nadbużańskich koncentrował swoją 

działalność na;

1. Opracowaniu wniosku do ISPA o dofinansowanie inwestycji w zakresie gospodarki 

wodno-ściekowej i zagospodarowania odpadów (we współdziałaniu z fundacją 

„Ekoland”. Uszczegółowiony wniosek do ISPA musiał być złożony do końca 27 

października 2000 r.



2. Promocji obszaru nadbużańskiego poprzez wydawanie „Magazynu Nadbużańskiego”, 

„Kalendarza atrakcji turystycznych”, organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i 

turystycznych.

Ważnym wydarzeniem było wyjazdowe posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska Sejmu RP w 

Łosicach w dniu 17.05.2000 r. Komisja została zapoznana z programem „Nabużańskiej Strefy 

Ekologicznej 2000 - 2006”.

W dniu 6.07.2000 r. podczas pobytu w Korczewie Ministra Ochrony Środowiska Antoniego 

Tokarczuka zostały omówione zamierzenia SPiGN w zakresie promocji walorów 

przyrodniczych i turystycznych Bugu jako dużej nizinnej, nieuregulowanej rzeki, renaturalizacji 

lasów łąkowych w dorzeczu rzeki, pilotażowego wdrożenia projektu pozyskiwania energii ze 

źródeł odnawialnych (uprawa wierzby na cele energetyczne).

W przyszłym roku SPiGN będzie współorganizatorem międzynarodowej konferencji nt. 

alternatywnych źródeł energii.

- Uchwała Nr VfI/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. W tym kształcie uchwała obowiązywała do końca 

1999 r.

- Uchwała Nr VIII/ 50/99 z 25.06.1999 r.

w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół projektowanej gminnej 

oczyszczalni ścieków w Kotuniu.



Uchwała został rozplakatowana przez Wójta Gminy Kotuń. Do Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa 

i Ochrony Środowiska nie wpłynęły żadne zastrzeżenia odnośnie wielkości ustalonego obszaru, 

jednakże w chwili obecnej uchwała nie jest realizowana, ponieważ gmina zrezygnowała z 

realizacji zaprojektowanej oczyszczalni z uwagi na jej zbyt wysoką cenę. Zaprojektowana została 

nowa oczyszczalnia mechaniczno - biologiczna typu EKOLAND o docelowej przepustowości 

480,0 m/d. Zgodnie z oceną oddziaływania na środowisko opracowaną w lipcu 2000 roku strefa 

ponadnormatywnego oddziaływania oczyszczalni sięga 40 m od obrysu bioreaktora i nie 

wykracza poza granice działek będących własnością inwestora tj. Urzędu Gminy w Kotuniu.

- Uchwała Nr VIIU51/99 z 25.06.1999 r.

w sprawie utworzenia przez Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Siedlcach 

Społecznej Straży Rybackiej.

Zgodnie z uchwałą powołano terenową grupę Społecznej Straży Rybackiej, która liczy obecnie 

29 osób. W okresie od 1 stycznia do 30 września br. grupa przeprowadziła wspólnie z policją i 

państwową strażą rybacką 44 kontrole. Kontrolą objęto rzeki: Bug, Liwiec, Kostrzyń, 

Muchawka i zalew Muchawka.

- 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).

W dniu 10 sierpnia 1999 r. zostało podpisane porozumienie z Miastem Siedlce w wersji 

zaproponowanej przez Zarząd Miasta i obowiązywało do końca roku. W związku z brakiem 

zapowiadanych nowych regulacji prawnych w dniu 3 stycznia 2000 roku zostało zawarte nowe 

porozumienie na czas nieokreślony. Koszty realizacji pokrywane są wyłącznie z dotacji celowej 

budżetu państwa.



- Uchwala 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 w ramach realizacji programu udziela mieszkańcom 

powiatu specjalistycznej pomocy 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, 

sanatoria i turnusy rehabilitacyjne, niepełnosprawni - praca, kto i kiedy może otrzymać zasiłek z 

pomocy społecznej. Ponadto nawiązano współpracę z Gminnymi Ośrodkami Pomocy 

Społecznej. W 1999 r. PCPR zorganizowało 2 szkolenia dla pracowników GOPS oraz 3 w roku 

2000. W myśl „Programu” Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą 

Alzheimera został utworzony Dom Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w 

Ptaszkach. W celu utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej zostały złożone wnioski do 

PFRON, załatwione zostały negatywnie. W marcu 2000 r. podobny wniosek o utworzenie 

warsztatów złożyło Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ale otrzymało również odpowiedź 

negatywną. PCPR złożyło wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o utworzenie 

zespołu specjalistycznego poradnictwa, który z uwagi na brak środków został rozpatrzony 

negatywnie.

- Uchwała Nr IX/58/99 z 24.09.1999 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwał Rady Powiatu.

Przedłożone sprawozdanie przez Zarząd Powiatu zostało przyjęte.

- Uchwała Nr LX/59/99 z 24.09.1999 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w 

Siedlcach.



Uchwała została wykonana. Zadania wraz z pracownikiem przekazano 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 długości

1400 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.

W wykonaniu uchwały Rady Powiatu powierzono zadania z zakresu dróg powiatowych 

zawierając stosowne porozumienia n/w gminomi:

- 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 - Tęczki 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 nr 36372 Golice - Błogoszcz o dl- 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 nr 36416 Domanice - Gostchorz we wsi Mroczki o dł.350 m, w związku z czym 

porozumienia nie zawarto. Zadanie nie zostało wykonane.

Gmina Domanice nie wyraziła zainteresowania przejęciem zadania polegającego na modernizacji 

drogi nr 36375.

- 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.

Stanowisko Rady Powiatu zostało przesłane 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 
Sam orządowego.

Do Siedleckiego Stowarzyszenia Samorządowego przystąpiło 13 gmin i powiat siedlecki. 

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Okręgowym Sekcja ds. I Instancji Wydziału 

Cywilnego w Siedlcach pod numerem 869 w dniu 26.04.2000 r.



Na walnym zebraniu członków założycieli w dniu 13 lipca 2000 r. na prezesa Stowarzyszenia 

wybrano Pana Adama J. Oklińskiego - Starostę Siedleckiego.

- Uchwała Nr XI/68/99 z 17.12.1999 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwal 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.

W celu pełniejszej realizacji uchwały Zarząd Powiatu opracował plan jej realizacji, który został 

przekazany do wszystkich zainteresowanych.

Realizacja powyższej uchwały przedstawia się następująco:

I Budowa solidnego powiatu;
1. W wyniku pracy Komisji inwentaryzacyjnej nabyta została własność SOSzW w Stoku 

Lackim, Domu Dziecka w Kisielanach, część mienia ZSZ w Mordach, nieruchomości 

PZD w Broszkowie i Głuchowie oraz 142 decyzje administracyjne stwierdzające nabycie

nieruchomości pod drogi.

2. Starosta Siedlecki zatrudnił niezbędną liczbę pracowników potrzebnych do wykonywania

zadań określonych w regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego.

3. Podejmowane są działania mające na celu rozszerzenie możliwości działania samorządu 

powiatowego poprzez członkostwo w Związku Powiatów Polskich, udział Starosty 

Siedleckiego w konwentach starostów, spotkania z parlamentarzystami, organizowanie 

spotkań starostów powiatów ziemskich mających siedzibę władz w miastach na prawach 

powiatu. W roku bieżącym odbyły się dwa takie spotkania na terenie naszego powiatu.

4. Powiat nasz pełni funkcję animatora działalności publicznej poprzez członkostwo w 

Stowarzyszeniu Powiatów i Gmin Nadbużańskich oraz powołanie Siedleckiego 

Stowarzyszenia Samorządowego do którego przystąpiły wszystkie gminy naszego 

powiatu. Merytoryczne wydziały Starostwa Powiatowego biorą udział w 

konsultacjach studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gmin. W dniu 15 maja br. zaopiniowany został miejscowy projekt planu 



zagospodarowania przestrzennego wsi Kotuń. W dniu 9. ll .br. Zarząd Powiatu przekazał 

do Mazowieckiego Biura Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionu wnioski do 

„Strategii Rozwoju Województwa”.

5. Sprawy przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy były jednym 

z tematów ostatniej sesji Rady Powiatu.

6. Starostwo Powiatowe nawiązało współpracę ze słowackim powiatem Sabinov, 

francuskim Nevers i niemieckim Oberhavel.

U. Transport i drogi powiatowe;

1. Zgodnie z wypracowaną przez Komisję Infrastruktury zasadą finansowania robót 

drogowych na drogach powiatowych w bieżącym roku w pierwszej kolejności były 

realizowane zadania w tych gminach, które partycypowały w kosztach oraz w których 

nie były realizowane zadania w ubiegłym roku. Zasada ta ma obowiązywać do końca 

kadencji obecnej Rady.

2. Przystąpiono do procedury przekwalifikowania niektórych dróg powiatowych. Na 

drodze nr 36366 Przesmyki - Rzewuski - Suchodół Wielki, odcinek drogi Suchodół 

Wielki do drogi wojewódzkiej, przekwalifikowano na odcinek drogi gminnej. Natomiast 

odcinek drogi Suchodół Wielki - Wólka Biernaty - droga wojewódzka 

przekwalifikowano na drogę powiatową.

Wszczęto procedurę przekwalifikowania drogi gminnej na odcinku Radzików Oczki - 

Radzików Kornica na drogę powiatową

3. Podejmowane są działania mające na celu uregulowanie stanu prawnego gruntów 

zajętych pod drogi powiatowe. Dotychczas wydano 142 decyzje administracyjne 

stwierdzające nabycie nieruchomości pod drogi.

4. Przygotowano warianty podziału dróg według ich znaczenia uwzględniającego: 

zamknięcie ciągów komunikacyjnych (połączenie siedzib urzędów gmin z Siedlcami, 

zamknięcie pierścieni wokół Siedlec), trasy komunikacji pasażerskiej, trasy dowozu 

uczniów do szkół, drogi przechodzące przez miejscowości, zły stan techniczny. 

Zatwierdzono wariant dużej obwodnicy wokół Siedlec.



5. Odstąpiono od zakupu sprzętu do łatania dziur w jezdniach, a także od rozbudowy bazy 

w Mordach. W zamian wykonano niezbędny remont budynku biurowego bazy, ze 

względu na zły stan techniczny.

6. Cały czas pracuje się nad poprawieniem stanu technicznego i estetyki dróg powiatowych 

tj. uzupełnia się brakujące lub ustawia nowe oznakowanie, kosi trawę na poboczach i w 

rowach, usuwa lub przycina się krzaki i drzewa, maluje poręcze mostów, przebudowuje 

stare nawierzchnie i remontuje dziury w jezdniach.

III. Geodezja;

1. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przygotowuje niezbędne dokumenty 

geodezyjne i kartograficzne dla potrzeb bieżącej pracy Powiatowej Komisji 

Inwentaryzacyjnej oraz dla potrzeb opracowania planów zagospodarowania 

przestrzennego, opracowuje się dla wszystkich gmin skanowanie map ewidencyjnych wg 

stanu z 2000 r. Zakończenie prac przewiduje się w I połowie 2001 roku.

2. W ramach środków finansowych przyznawanych na te cele zlecane są mapy i rejestry do 

celów uregulowań prawnych gruntów zajętych na dzień 31.12.1998 r. pod drogi 

powiatowe.

3. Złożony został wniosek o przejęcie w całości części budynku przy ul. Skwer 

Niepodległości 2 zajętego przez Powiatowy i Miejski Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej w Siedlcach.

4. Pozyskano zdjęcia lotnicze z terenu powiatu. Sprawdzone jest pokrycie w/w zdjęciami i 

istnieje konieczność dokupienia brakujących zdjęć.

5. Utworzono zbiory rastrowe ewidencji gruntów dla gmin: Suchożebry, Siedlce, Paprotnia 

i Zbuczyn.

6. Sporządzono skanowaną mapę 1: 100 000 powiatu siedleckiego.

IV Rolnictwo;
1. W związku z tym, że nie zostały określone procedury składania wniosków w ramach 

programu „SAPARD” nie było możliwości pozyskania środków finansowych i nie 

przygotowywano wniosków o ich pozyskanie.



2. Promując siedleckie rolnictwo tut. Wydział Rolnictwa przygotował kilka opracowań 

zamieszczonych w miesięcznikach „Rolnik Mazowiecki” oraz „Mazowiecka 

Gospodarka” m. in. artykuł dotyczący stanu i rozwoju rolnictwa powiatu siedleckiego, 

który ukazał się w miesięczniku „Mazowiecka Gospodarka”. Pracownicy wydziału 

występowali kilkakrotnie na antenie Katolickiego Radia Podlasia z krótkimi audycjami 

na temat siedleckiego rolnictwa. Z inspiracji Wydziału przedstawiciel Polskiego

Zrzeszenia Producentów Trzody Chlewnej wygłasza w Katolickim Radiu Podlasia 

comiesięczną pogadankę na tematy związane z działalnością Zrzeszenia.

3. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska na bieżąco współpracuje z

samorządem rolniczym i gospodarczym m in. z Mazowiecką Izba Rolniczą, Spółdzielnią 

Mleczarską, Spółdzielnią Ogrodniczo - Pszczelarską, Podlaskim Zrzeszeniem 

Producentów Trzody Chlewnej. Starosta Siedlecki jest współoraganizatorem i aktywnie 

wspiera działalność Niedzielnego Klubu Rolnika skupiającego przodujących 

producentów rolnych z gmin: Domanice, Kotuń, Mordy, Przesmyki, Siedlce, 

Suchożebry, Wiśniew i Zbuczyn Poduchowny. Pracownicy Wydziału Rolnictwa brali 

czynny udział w zorganizowanych na terenie Zespołu Szkół Rolniczych i WODR 

O/Siedlce w dniach 9 i 10 września br. „Dniach z Doradztwem Rolniczym”.

4. Pracownicy Starostwa aktualnie uczestniczą w szkoleniach w zakresie umiejętności 

konstruowania programów specjalnych wspieranych środkami Unii Europejskiej.

V. Leśnictwo;

1. Krajowy Program Zwiększenia Lesistości przewiduje zalesienie w powiecie siedleckim 

do 2020 roku 2732 ha prywatnych gruntów porolnych, co daje okołol30 ha średnio w 

roku. Realizacja tych zadań w roku bieżącym przebiega pomyślnie. W I półroczu br. 

wykonano zalesienie na powierzchni 80 ha. Obecnie trwają jeszcze jesienne zalesienia na 

około 60 ha prywatnych gruntów. Ogółem w 2000 roku zostanie zalesionych w powiecie 

blisko 140 ha gruntów rolnych klas:V, VI i VI z. Na realizację powyższych zalesień 

(zakup sadzonek) pozyskano środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 140 tys. zł. oraz ok.40 tys. zł. z 

Funduszu Leśnego.



2. Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa w 

roku 2000 Starosta Siedlecki przekazał w drodze porozumień Nadleśnictwom: 

Sarnaki, porozumienie z dnia 14.01.2000 r.

Siedlce, porozumienie z dnia 22.06.1999 r. i aneksy z dnia 2.02.2000 r. oraz 3.07.2000 r.

VI. Ochrona środowiska;

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska opracował zasady funkcjonowania

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Siedlcach, które wraz z 

opracowanym wnioskiem o dotację zostały przyjęte uchwałą nr 70/88/2000 Zarządu Powiatu 

Siedleckiego w dniu 12 czerwca 2000 roku.

VII. Oświata;

1. W ZSZ w Mordach powstały nowe kierunki kształcenia tj. Liceum Ogólnokształcące z 

rozszerzoną informatyką oraz Liceum Techniczne o profilu ekonomiczno- 

administracyjnym. Zarząd Powiatu wystąpił do sądu powszechnego o uwłaszczenie 

poprzez zasiedzenie działki na której stoi budynek szkoły.

2. Remont wnętrza pałacu (budynek SOSzW w Stoku Lackim) dobiega końca , prace 

zostaną zakończone w listopadzie br. natomiast stan surowy oficyny zostanie zakończony 

15 grudnia br. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu zabezpieczono kwotę 130,000 zł 

stanowiącą wkład Powiatu na kontynuację remontu budynku.

3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Siedlcach nie została przejęta przez 

Powiat Siedlecki. Poradnia nadal świadczy usługi dla dzieci i młodzieży zarówno dla 

miasta jak i z gmin powiatu siedleckiego.

VIII. Ochrona zdrowia;

1. Zgodnie z planem pracy Rady Powiatu informacje dot. monitorowania jakości usług 

medycznych oferowanych mieszkańcom powiatu w wyniku reformy zdrowia były 

omawiane na jednej z ostatnich sesji rady powiatu. Informacje takie przedstawiła 

Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych oraz ZOZ Siedlce.



IX. Opieka społeczna;

1. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu sprawy Zespołu ds. prowadzenia Powiatowego 

Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności powierzono miastu Siedlce.

2. Udzielane jest wsparcie finansowe Siedleckiemu Stowarzyszeniu Osobom z Chorobą 

Alzheimera na prowadzenie domu pomocy społecznej.

3. Złożono wniosek do PFRON o utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób 

upośledzonych umysłowo. Taki sam wniosek złożony został do MUW o utworzenie 

zespołu specjalistycznego poradnictwa, wioski zostały rozpatrzony negatywnie.

X. Kultura i sztuka;

1. Uchwała Rady Powiatu siedleckiego wraz z propozycją umowy na powierzenie Miejskiej 

Bibliotece Powiatowej w Siedlcach zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej została 

złożona do Zarządu Miasta Siedlce. Do chwili obecnej brak jest odpowiedzi ze strony 

Rady Miasta w Siedlcach. W bieżącym roku odbędzie się zorganizowane przez powiat 

szkolenie dla osób zatrudnionych w bibliotekach gminnych.

2. Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” na bieżąco w ciągu roku realizuje kalendarz 

imprez

3. Przedstawiciel powiatu bierze czynny udział w pracach Kapituły Nagrody im 

L.Benedyktowicza. Nagrody wręczane będą w grudniu br.

XI. Kultura fizyczna i sport;

1. Szkolny Związek Sportowy i Ludowe Zespoły Sportowe posiadają własne systemy 

rozgrywek sportowych. Wybrane imprezy powiatowe dofinansowane były w 2000 roku z 

budżetu Powiatu.

2. Propagowanie turystyki realizowane jest przez Polskie Towarzystwo Krajoznawczo - 

Turystyczne Oddział Podlasie w Siedlcach - 8 imprez turystycznych dofinansowano z 

budżetu Powiatu.

3. Wydany został folder pod nazwą Powiat Siedlecki ukazujący m. in. zabytki i walory 

przyrodnicze powiatu.



4. Ustanowiono i zrealizowano dwa stypendia dla sportowców przygotowujących się do 

startu w Igrzyskach Olimpijskich SYDNEY 2000. Stypendia otrzymali zawodnicy WLKS 

Siedlce - Lidia Chojecka i Robert Dołęga.

XII. Bezpieczeństwo publiczne;

1. Podjęto prace nad programem „Bezpieczny powiat”.

2. Przeprowadzono konsultacje i podjęto uzgodnienia planów reagowania kryzysowego i 

bezpośredniej ochrony przeciwpowodziowej. W ramach prac Powiatowego Zespołu ds. 

Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa oraz Powiatowego Komitetu 

Przeciwpowodziowego, których członkiem jest Komendant Miejski Policji, akceptowano 

uwagi zgłaszane przez Komendanta.

3. W zakresie konsultowania prac dotyczących reorganizacji komisariatów Policji 

przedstawiono opinie samorządów gminnych w powyższej sprawie. Negatywne 

stanowisko przekazał Starosta Siedlecki Komendantowi Miejskiemu Policji.

4. W ramach wyposażenia w nowoczesne środki techniczne, przekazano PSP 100 tys. zł. z 

budżetu Powiatu na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. Pojazd został zakupiony i 

przekazany w dniu 28.10.br. PSP w Siedlcach.

5. W zakresie przygotowania do utworzenia Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego przekazano Komendzie Miejskiej PSP zestaw komputerowy wraz z 

oprogramowaniem.

6. Trwają prace wykończeniowe pomieszczeń dla PCZK w siedzibie Komendy Miejskiej 

PSP.

- 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. Zmiany wprowadzono w życie.

28.10.br
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- 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.

Wprowadzone zmiany obowiązują od 1 stycznia 2000 r. Uchwała została przekazana do 

realizacji jednostkom organizacyjnym.

- 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.

- Uchwała Nr XII/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). W dniu 18 kwietnia br Starosta Siedlecki zwołał 

pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia.



- 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.

Głównym miejscem realizacji kalendarza imprez jest Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w 

Chlewiskach. Wiele imprez zorganizowanych na terenie DPT „Reymontówka” miało zasięg 

międzynarodowy i ogólnopolski. W ramach obchodów DPT „Reymontówka” zrealizował 

imprezy o charakterze oświatowym i kulturalnym:

W dniach 17 - 23.04.2000 r. zorganizowano międzynarodowy plener rzeźbiarski - 

„Inspiracje twórczością Władysława Reymonta w sztuce ludowej. W plenerze udział 

wzięli rzeźbiarze z południowego Podlasia i Mazowsza oraz dwóch z Białorusi. 

Wykonali oni rzeźby - figury bohaterów powieści Władysława Reymonta, które 

wzbogaciły wystrój parku wokół dworu w Chlewiskach.

- W dniu 28 maja br. zorganizowano majówkę Reymontowską, celem imprezy była 

popularyzacja dorobku twórczego Władysława Reymonta. Główną atrakcją był spektakl 

radiowy „Chłopi na bis”, w którym przedstawione zostały najważniejsze sceny z 

„Chłopów” w wykonaniu artystów scen polskich, transmitowany był bezpośrednio na 

antenie Radia BIS. Kolejną atrakcją majówki było otwarcie wystawy grafiki Kazimierza 

Szwąjnowskiego, który zilustrował poszczególne sceny z „Chłopów” oraz prezentacja 

cyklu obrazów „Ziemią malowane” wykonanych przez artystę Antoniego 

Wróblewskiego. Imprezę zakończyły występy zespołów folklorystycznych z Lipiec, 

Węgrowa i Przesmyk.

- W okresie wakacji od dnia 25.06.-25.08.br w Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” 

zorganizował 5 turnusów warsztatów artystyczno - językowych dla dzieci i młodzieży. 

Program obejmował oprócz nauki języka angielskiego zajęcia taneczne, sportowe i 

plastyczne.

W dniach 28.08.- 10.09.br Starostwo Powiatowe wspólnie z Urzędem Marszałkowskim 

DPT „Reymontówka” zorganizowało międzynarodowy plener malarski pod tytułem 

25.08.br
10.09.br


„Krajobrazy - wieś polska”. Należy zaznaczyć, że jest to cykliczna impreza odbywająca 

się co roku pod hasłem „Sztuka bez granic”. W plenerze brali udział artyści z Chin, USA, 

Danii i Polski.

Kolejną imprezą zorganizowaną w ramach kalendarza imprez obchodów Roku 

Reymontowskiego były „Dokopiny Ziemniaka”, które odbyły się w dniu 24 września br. w 

Gminie Przesmyki.

Do końca br. odbędzie się jeszcze w dniu 5.12. tj. w rocznicę śmierci pisarza drugi etap 

konkursu literackiego „Władysław Reymont Mistrz Słowa i Myśli” oraz w dniach 5.12.- 6.12.br. 

konferencja naukowa „Władysław Reymont i jego epoka”. Współorganizatorem konferencji jest 

katedra Historii Literatury Polskiej Instytut Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

- Uchwała Nr XIII/82/2000 z 25.02.2000 r.
w sprawie nabycia nieruchomości.

Nieruchomość przy ulicy Piłsudskiego 40 (działka nr 183/1 o powierzchni 0,3267 ha) została 

przekazana w imieniu Skarbu Państwa przez Prezydenta Miasta Siedlce na rzecz Powiatu 

Siedleckiego aktem notarialnym z dnia 28 czerwca 2000 r., własność została ujawniona w 

Księdze Wieczystej 76 109.

- 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.

Zarząd Powiatu w dniu 7 marca br. podjął uchwałę w sprawie zawarcia umowy dot. zlecenia 

przez Powiat Siedlecki Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera prowadzenia 

Domu Pomocy Społecznej w Ptaszkach. 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.

- Uchwała Nr XIII/84/2000 z 25.02.2000 r.
ir 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.

6.12.br


Zgodnie z nowymi zasadami PCPR rozpatrzyło 23 wnioski dotyczące niepełnosprawnych dzieci i 

młodzieży, udzieliło dofinansowana na kwotę 10.603 zł. oraz rozpatrzyło 55 wniosków 

niepełnosprawnych osób dorosłych i wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 23.748 zł.

- Uchwała Nr XIII/85/2000 z 25.02.2000 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/38/99 Rady Powiatu M' Siedlcach z dnia 23.04. 1999 r. w 

sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Wprowadzono zmiany w składzie Komisji Inwentaryzacyjnej.

- Uchwała Nr XIV/86/2000 z 28.04,2000 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwał Rady Powiatu.

Przedłożone sprawozdanie przez Zarząd Powiatu zostało przyjęte.

- Uchwała Nr XIV/90/2000 z 28.04.2000 r.
w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych 

w Mordach oraz powołania komisji konkursowej.

Uchwała została wdrożona w życie. Konkurs został ogłoszony zgodnie z wymogami 

określonymi w regulaminie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

Zawodowych w Mordach.

- Uchwała Nr XIV/91/2000 z 28.04.2000 r.

w sprawie powierzenia gminie Siedlce zadania powiatu z zakresu dróg publicznych.

Zgodnie z uchwałą zawarto stosowne porozumienie z gminą Siedlce. Inwestorem całości zadania 

był Zarząd Gminy Siedlce - wykonano remont chodnika o dł.440 mb w miejscowości Żabokliki 

w ciągu drogi powiatowej nr 36350.

- Uchwała Nr XV/92/2000 z 30.06.2000 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w 

Siedlcach.

Uchwała została wprowadzona w życie.



- Uchwała Nr XV/93/2000 z 30.06.2000 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Pracy Twórczej „Reymontówka ”

Zgodnie z nowymi uregulowaniami prawa wprowadzono do statutu DPT zmianę dotyczącą 

gospodarki finansowej.

- Uchwała Nr XV/94/2000 z 30.06.2000 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności budżetu powiatu i 

jednostek organizacyjnych powiatu z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się 

przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych nałeżności 

oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Uchwałę przekazano do wiadomości i realizacji kierownikom wydziałów i jednostek 

organizacyjnych.

- Uchwała Nr XV/95/2000 z 30.06.2000 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Powiatu VII/45/99 dotyczącej ustalania i 

zasad zlecania innym podmiotom realizacji zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzime w Siedlcach.

Uchwałę wprowadzono w życie. Zmiany dotyczą trybu i zasad zlecania innym jednostkom 

zadań z zakresu pomocy społecznej.

- Uchwała Nr XV/96/2000 z 30.06,2000 r.
w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w 

placówce opiekuńczo — wychowawczej.

Zgodnie z zapisami zawartymi w powyższej uchwale PCPR stosuje zasady częściowego i 

całkowitego zwalniania rodziców z ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej. Dotychczas zostało wydanych 11 decyzji administracyjnych 

zwalniających w całości i 2 decyzje zwalniające w części.

- Uchwała Nr XVU97/2000 z 07.09.2000 r.
w sprawie powierzenia gminom zadań powiatu z zakresu dróg publicznych.



W ramach zawartego porozumienia z gminami Zbuczyn, Suchożebry, Korczew wykonano niżej 

wymienione prace.

W gminie Zbuczyn w ramach modernizacji drogi powiatowej na odcinku w Krzesku Nowym 

wykonano ustawienie krawężnika na długości 650 mb, wykonano ściek betonowy korytkowy - 

150 mb, wykonano chodnik z kostki brukowej - 300 m2, wykonano warstwę wyrównawczą z 

masy bitumicznej na długości 650 mb. oraz wykonano warstwę ścieralną gr,4 cm - 4725 m2.

W gminie Suchożebry wykonano modernizację drogi powiatowej nr 36348 Suchożebry - 

Mordy.

Na terenie gminy Korczew trwają prace modernizacyjne na drodze powiatowej nr 36350 Siedlce

- Korczew.

- Uchwała Nr X W98/2000 z 07.09.2000 r.
w sprawie dwudziestej rocznicy powstania „Solidarności".

Podjęta uchwała została przekazana Związkowi Zawodowemu „Solidarność”

- Uchwała Nr XVI/99/2000 z 07.09.2000 r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz 

niektórych innych składników wynagradzania.

Uchwała przekazana została przekazana dyrektorom podległych jednostek celem realizacji.

- Uchwała Nr XVII/102/2000 z 28.09,2000 r.
w sprawie pozbawienia kategorii powiatowej drogi nr 36366 na odcinku Suchodół Wielki - 

droga woj. 698 oraz zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi gminnej nr 3634016 na 

odcinku Suchodoł Wielki — Wólka Biematy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r. Powiatowy Zarząd Dróg przekazał 

uchwałę celem podjęcia dalszych działań do: Gminy Mordy, GDDP w Warszawie Biura Sieci 

Drogowej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Wydziału Dróg 

Publicznych i Transportu w Warszawie oraz Instytutu Badawczego Dróg i Mostów Pracowni 

Ekonomiki Dróg i Mostów w Warszawie.



- Uchwała Nr XVIII/105/2000 z 27.10.2000 r.

w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Siedleckiego.

Uchwałę przekazano za pośrednictwem Rady aptekarskiej do realizacji aptekom.

- Uchwała Nr XVIIVI06/2000 z 27.10.2000 r.

w sprawie zawarcia umowy o współpracy między Powiatem Siedleckim, a Powiatem Sabinov.

Starostwo Powiatowe zawarło w dniu 25 września br. umowę o współpracy, którą Rada 
Powiatu zaakceptowała.

- Uchwała Nr XVIIV107/2000 z 27.10.2000 r.

w sprawie przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli.

Uchwałę przekazano do realizacji podległym placówkom oświatowym - ZSZ w Mordach, 
SOSW w Stoku Lackim i Domu Dziecka w Kisielanach.

Uchwały budżetowe:

-Uchwała Nr W31/99 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 VIIV49/99 z 25.06.1999 r.
w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

- Uchwała Nr IX/53/99 z 24.09,1999 r.
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu.

- Uchwała Nr IX/54/99 z 24.09.1999 r.
w sprawie przyjęcia "Informacji opisowej z wykonania budżetu powiatu siedleckiego za I 
półrocze 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.

- Uchwała Nr XIV/88/2000 z 28.04.2000 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2000 rok.

- Uchwała Nr XIV/89/2000 z 28.04.2000 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2000 rok.

- Uchwała Nr XVII/101/2000 z 28.09.2000 r.
w sprawie przyjęcia „Informacji z wykonania budżetu powiatu siedleckiego za Ipółrocze 2000 

roku

- Uchwała Nr XVII/103/2000 z 27,10.2000 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2000 rok.

- Uchwała Nr XVIII/104/2000 z 27.10.2000 r,

w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2000 rok.

Uchwały dot. konstytuowania się Zarządu oraz powołania Sekretarza i Skarbnika Powiatu:

- Uchwala Nr 11/5/98 z 12.11.1998r.
w sprawie wyboru Wicestarosty.



- Uchwala Nr 11/6/98 z 12.11.1998r.
M’ sprawie ustalenia liczby Członków Zarządu Powiatu.

- Uchwała Nr 11/7/98 z 12.11.1998r.
w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu

- Uchwała Nr 111/11/98 z 12.12.1998r.
w sprawie powołania Sekretarza Powiatu w Siedlcach

- Uchwała Nr 111/12/98 z 12.12.1998r.
w sprawie powołania Skarbnika Powiatu w Siedlcach.

PRZEWODNI 3ZĄCY RADY

p
inż. Marę '< Gorzała
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Załącznik Nr 2 do uchwały nr XX/115/2000 
Rady Powiatu w Siedlcach 

z dnia 29 grudnia 2000 roku

SPRAWOZDANIE
z realizacji uchwał Rady Powiatu Siedleckiego

Przedstawiony materiał odnosi się do uchwał Rady Powiatu Siedleckiego, za 
realizację których odpowiedzialny jest Przewodniczący Rady Powiatu. Od początku 
kadencji uchwał takich było 10.

- Uchwała Nr IV 722/ 99 z dnia 15 stycznia 1999 roku
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet przysługujących radnym Rady 
Powiatu Siedleckiego.

Ze względu na zmianę podstawy prawnej została zmieniona Uchwałą Nr 
XVI/100/2000 z dnia 7 września 2000 roku

Sposób naliczania ustalonych diet nie zmienił się i są wypłacane radnym 
zgodnie z uchwałą.

- Uchwała Nr IV 1231 99 z dnia 15 stycznia 1999 roku 
w sprawie wynagrodzenia dla Starosty Siedleckiego

Wynagrodzenie dla Starosty jest wypłacane zgodnie z uchwałą.

- Uchwała Nr V 725/ 99 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 VI1321 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 769/ 99 z dnia 17 grudnia 1999 roku
w sprawie przyjęcia „Planu Pracy Rady Powiatu Siedleckiego na 2000 rok”

Plan Pracy Rady Powiatu Siedleckiego na 2000 rok jest realizowany na 
bieżąco.

- Uchwała Nr XI7767 99 z dnia 17 grudnia 1999 roku
w sprawie przyjęcia „Planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2000 rok”

Plan kontroli Komisji Rewizyjnej został zrealizowany w całości. Odbyły się 
wszystkie zaplanowane kontrole.

- Uchwała Nr XII779/ 99 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 XII781/ 2000 z dnia 25 stycznia 2000 roku
w sprawie przyznania nagrody Staroście Siedleckiemu.

Nagroda dla Starosty Siedleckiego została wypłacona zgodnie z uchwałą.

- Uchwała Nr XIV 787/ 2000 z dnia 28 kwietnia 2000 roku
w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Siedleckiego za 1999 rok

Zostało udzielone absolutorium dla Zarządu Powiatu Siedleckiego za 1999 rok

- Uchwała Nr XVI71007 2000 z dnia 7 września 2000 roku
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet przysługujących radnym Rady 
Powiatu Siedleckiego.

Diety wypłacane są zgodnie z uchwałą.

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 wybory 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
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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 111/17/98 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż Marę t Gorzała


