UCHWAŁA Nr XXVIII/156/01

Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 28 września 2001 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.

PRZEWODNA JZĄCY RADY

iiVi. Mareiz Gorzała.

/2.1

Zał. Nr 1
do uchwały nr XXVIII/156/01
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 28 września 2001 r.

SPRAWOZDANIE
z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach
za okres od dnia 1.01.2001 r. -30.06.2001 r.

Sprawozdanie odnosi się do

uchwał Rady Powiatu w Siedlcach za

realizację,

których

odpowiedzialny jest Zarząd Powiatu.

W omawianym okresie sprawozdawczym Rada Powiatu podjęła 32 uchwały, za realizację 3
uchwał odpowiedzialny jest Przewodniczący Rady Powiatu, 25 uchwał - Zarząd Powiatu, 2 uchwał Starosta Siedlecki oraz 2 - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Siedlcach

- Uchwała Nr XXI/117/2001 z 23.02.2001 r.
w sprawie powierzenia gminie Suchożebry, Mokobody i Paprotnia zadań powiatu z zakresu dróg
publicznych.

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu zawarto porozumienia z Gminami: Suchożebry, Mokobody,
Paprotnia na wykonanie zadań z zakresu dróg publicznych. Na terenie gminy Suchożebry
przebudowano drogę powiatowąNr 36348 Suchożebry- Mordy w m. Przygody o dług. 551 mb.
Na terenie gminy Mokobody wykonywana jest droga powiatowa nr 36337 Męczyn -Niwiski w m.
Zaliwie - Piegawki o dł. 1,0 km. Pozostały do wykonania roboty bitumiczne.
Na terenie gminy Paprotnia przebudowano drogę powiatową nr 36351 Rzeszotków - Hołubią na
odcinku Hołubią Uziębły o dł. 1,350 km, w opracowaniu jest dokumentacja na budowę chodnika
w ciągu drogi 36350 Siedlce- Korczew w m. Hołubią dł. 400 mb oraz w m. Paprotnia 300 mb.
- Uchwała Nr XXI/118/2001 z 23.02.2001 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XX/113/2000 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29
grudnia 2000 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2001.

Zgodnie z postanowieniami uchwały wprowadzono zmiany w budżecie 2001 r.
- Uchwała Nr XXI/119/2001 z 23.02.2001 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwal Rady Powiatu.

Sprawozdania z realizacji uchwał za okres od 1.12.2000 r. - 29.12.2000 r. zostały przyjęte.
- Uchwała Nr XXI/120/2001 z 23.02.2001 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/99/2000 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 7 września 2000
roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
niektórych innych składników wynagrodzenia.

ns

Uchwała została przekazana Dyrektorom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku
Lackim oraz Domu Dziecka w Kisielanach i jest wdrożona w życie.
Zgodnie z wymogami została ogłoszona poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie
Powiatowym i placówkach oświatowo-wychowawczych.
- Uchwała Nr XXI/121/2001 z 23.02.2001 r.
w sprawie zasad współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi.

W omawianym okresie sprawozdawczym zgodnie z zasadami określonymi w w/w uchwale zawarto
8 umów (7 dot. kultury fizycznej i 1 z zakresu pomocy społecznej).

- Uchwała Nr XXI/123/2001 z 23.02.2001 r.
w sprawie wyrażenia opinii o przynależności Gminy Stoczek Łukowski i Miasta Stoczek Łukowski
do powiatu siedleckiego.

Uchwała wyrażająca pozytywną opinię została przekazana do zainteresowanych samorządów.

- Uchwała Nr XXIII/125/2001 z 27.04.2001 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Siedleckiego.

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 144,
poz.2023 i przekazana do realizacji wydziałom Starostwa Powiatowego.
- Uchwala Nr XXIII/126/2001 z 27.04.2001 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2001 rok.

Zgodnie z postanowieniami uchwały dokonano zmian w budżecie 2001 r.
- Uchwała Nr XXIII/127/2001 z 27.04.2001 r.
w sprawie powierzenia gminie Wodynie zadania z zakresu dróg publicznych

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu zawarto porozumienie z Gminą Wodynie na wykonanie zadania z
zakresu dróg publicznych tj. remontu drogi, polegającego na położeniu nakładki bitumicznej w ciągu
drogi powiatowej nr 36406 Stoczek Łukowski- Rudnik -Żebraczka na odcinku Żebraczka- Rudnik
Duży. Zadanie jest po postępowaniu przetargowym.

- Uchwała Nr XXIII/128/2001 z 27.04.2001 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/96/2000 z dnia 30 czerwca 2000
r. w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w
placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Zmiany zostały wprowadzone i zgodnie z zasadami określonymi w w/w uchwale Zarząd Powiatu
rozpatrzył i zaakceptował pozytywnie 5 wniosków rodziców dot. zwolnienia z opłat za pobyt
dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
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- Uchwala Nr XX17129/2001 z 27.04.2001 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały VII/41/99 z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie
ustalenia instrukcji postępowania w zakresie udzielania i umarzania osobom niepełnosprawnym
pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej ze środków PEFRON oraz
szczegółowych kryteriów oceny wniosków osób niepełnosprawnych o przyznanie pożyczki na
rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej ze środków PFRON.

Zmiany zostały wprowadzone. W styczniu 2001 r. umorzono 50% kwoty pożyczki udzielonej w
1998 r. na sumę 11.980 zł. W II kwartale br. do PCPR wpłynął jeden wniosek osoby
niepełnosprawnej o udzielenie pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
- usługi
ślusarsko-kotlarskie, który jest w trakcie rozpatrywania.

- Uchwała Nr XXIII/130/2001 z 27.04.2001 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/38/99 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 kwietnia 1999 roku
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

w

Wprowadzono zmiany w składzie Komisji Inwentaryzacyjnej.

- Uchwała Nr XXIII/131/2001 z 27,04.2001 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/48/99 Rady Powiatu z dnia 25 czerwca 1999 r. w sprawie
wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu.

Zmiany wprowadzono - uchwałę przekazano do realizacji jednostkom organizacyjnym.

- Uchwała Nr XXIII/132/2001 z 27.04.2001 r.
w sprawie zawarcia umowy o współpracy między Powiatem Siedleckim a Miastem Nevers.

Zawarta umowa o współpracy pomiędzy Powiatem Siedleckim, a Miastem Nevers została
zaakceptowana przez Radę Powiatu. Współpracą objęte zostały dziedziny: szkolnictwo, kultura,
sport i wymiana młodzieży. W ramach nawiązanej współpracy gościła w Nevers w dniach od 9.03.10.03 br. delegacja naszego powiatu na zaproszenie mera miasta. W tych dniach odbywały się
tradycyjne targi w mieście Nevers.
- Uchwała Nr XXIV/134/2001 z 25.05.2001 r,
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XX/113/2000 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29
grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2001.

Zgodnie z postanowieniami uchwały wprowadzono zmiany w budżecie 2001 r.
- Uchwała Nr XXIV/135/2001 z 25.05.2001 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2001 rok..

Zgodnie z postanowieniami uchwały dokonano zmian w budżecie 2001 roku.
- Uchwała Nr XXIV/136/2001 z 25.05.2001 r,
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2001 rok..
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Zgodnie z postanowieniami uchwały dokonano zmian w budżecie 2001 roku.
- Uchwala Nr XXIV/137/2001 z 25.05.2001 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2001 rok.

Zgodnie z postanowieniami uchwały dokonano zmian w budżecie 2001 roku.
- Uchwała Nr XXIV/138/2001 z 25.05.2001 r.
w sprawie założenia Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim.

Uchwała została zrealizowana. Poradnia rozpoczyna działalność z dniem 1 września br. Zarząd
Powiatu na posiedzeniu w dniu 22 sierpnia 2001 r. przyjął arkusz organizacyjny Poradni i
zatwierdził plan wydatków.

- Uchwała Nr XXIV/139/2001 z 25.05.2001 r.
w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim oraz powołania komisji konkursowej.

Uchwała została zrealizowana, ustalono regulamin konkursu oraz powołano Komisję - konkurs na
dyrektora odbył się w dniu 21 czerwca br.

- Uchwała Nr XXIV/140/2001 z 25.05.2001 r.
w sprawie powierzenia gminie Paprotnia zadania powiatu z zakresu dróg publicznych.
Zawarto porozumienie z gminą Paprotnia na przebudowę drogi powiatowej nr 36169 Skrzeszew Sawice - Paprotnia na odcinku Kaliski- Paprotnia dł. ok.500 mb szer.5,0 m . Zadanie wykonano w
całości.

- Uchwała Nr XXIV/141/2001 z 25.05.2001 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2001 rok..
Zgodnie z postanowieniami uchwały dokonano zmian w budżecie 2001 roku.

- Uchwala Nr XXV/142/2001 z 29.06.2001 r.
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi gminnej nr 361006 na odcinku: od drogi
powiatowej nr 36331 - Pieróg - Cisie Zagrudzie - do drogi powiatowej nr 36332.

Uchwała ta wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. Powiatowy Zarząd Dróg przekazał uchwałę
celem podjęcia dalszych działań do : Gminy Kotuń, GDDP w Warszawie Biura Studiów Sieci
Drogowej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Wydziału Dróg Publicznych i
Transportu w Warszawie oraz Instytutu Badawczego Dróg i Mostów Pracowni Ekonomicznej Dróg i
Mostów w Warszawie.
- Uchwała Nr XXV/143/2001 z 29.06.2001 r.
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi gminnej nr 3663013 na odcinku
Radzików Stopki - Radzików Kornica.
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Uchwała ta wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. Powiatowy Zarząd Dróg przekazał uchwałę
celem podjęcia dalszych działań do : Gminy Mordy, GDDP w Warszawie Biura Studiów Sieci
Drogowej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Wydziału Dróg Publicznych i
Transportu w Warszawie oraz Instytutu Badawczego Dróg i Mostów Pracowni Ekonomicznej Dróg i
Mostów w Warszawie celem podjęcia dalszych działań.

- Uchwała Nr XXV/144/2001 z 29.06.2001 r.
w sprawie powierzenia gminie Przesmyki zadania powiatu z zakresu dróg publicznych.

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu zawarto porozumienie z Gminą Przesmyki na wykonanie n/w
zadań z zakresu dróg powiatowych:
• przebudowę drogi powiatowej nr 36359 Kamianki Czabaje - Dąbrową na dł. 750 mb
• przebudowę drogi powiatowej nr 36361 Przesmyki -Paprotnia we wsi Przesmyki na dł. 500
mb
• przebudowę drogi powiatowej nr 36366 Zawady-Cierpigórz na dł. 1400 mb
Na w/w zadania postępowanie przetargowe odbędzie się na początku września br.
- Uchwała Nr XXV/145/2001 z 29.06.2001 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/99/2000 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 7 września 2000
roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
niektórych innych składników wynagrodzenia zmienionej Uchwałą Nr XIX/112/2000 Rady Powiatu
w Siedlcach z dnia 1 grudnia 2000 roku.

Regulamin będzie miał zastosowanie wobec pracowników pedagogicznych Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej.

- Uchwała Nr XXV/146/2001 z 29.06.2001 r.
w sprawie powierzenia zadania powiatowego w zakresie powiatowej biblioteki publicznej.

W dniu 9 lipca zostało zawarte porozumienie z Zarządem Miasta Siedlce w sprawie powierzenia
zadania powiatowego w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej.

- Uchwała Nr XXV/147/2001 z 29,06.2001 r,
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.

Komisje powołane Uchwałą Rady przeprowadziły wymagane prawem postępowanie, w wyniku
którego awans na stopień nauczyciela mianowanego otrzymało 4 nauczycieli zatrudnionych w
SOS W i 2 wychowawców zatrudnionych w Domu Dziecka.
- Uchwała Nr XXV/148/2001 z 29.06.2001 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu dotyczącej
połączenia powiatów: miasta Siedlce z powiatem siedleckim

Uchwała została zrealizowana - konsultacje przeprowadzono w terminie od dnia 29.06.do dnia 15
lipca br. O wynikach poinformowano Radę Powiatu.
PRZEWODNK ZĄCY RADY
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Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XXVIII/156/01
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 28 września 2001 r.

SPRAWOZDANIE
z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach
za I półrocze 2001 roku

Przedstawiony materiał odnosi się do uchwał Rady Powiatu Siedleckiego, za
realizację których odpowiedzialny jest Przewodniczący Rady Powiatu.

- Uchwała Nr XXI 7122/ 01 Rady Powiatu z dnia 23 lutego 2001 roku

w sprawie utworzenia garnizonu wojskowego w Siedlcach.
Uchwała została przekazana do:
- Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP
- Komisji Obrony Narodowej Senatu RP
- Ministrowi Obrony Narodowej

-

Uchwała Nr XXIII /124/ 01 Rady Powiatu z dnia 27 kwietnia 2001 roku

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Siedleckiego za 2000 rok

Zostało udzielone absolutorium dla Zarządu Powiatu Siedleckiego za 2000 rok

- Uchwała Nr XXIII7133/ 01 Rady Powiatu z dnia 27 kwietnia 2001 roku

w sprawie przyznania nagrody Staroście Siedleckiemu.

Nagroda dla Starosty Siedleckiego została wypłacona zgodnie z uchwałą.

PRZEWODN ('ZĄCY rady

inż. Marę): Gorzała

