Uchwała Nr X/54/03
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 26 września 2003 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. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr
62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214,
poz. 1806 ) Rada Powiatu w Siedlcach postanawia:

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

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu i Zarządowi
Powiatu.
§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do uchwały nr X/54/03
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 26 września 2003 r.

SPRAWOZDANIE
z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach
za okres od 01.01.2003 r. — 30.06.2003 r.

Sprawozdanie odnosi się do

uchwał Rady Powiatu Siedleckiego za

realizację

których odpowiedzialny jest Zarząd Powiatu i Starosta Siedlecki.
W omawianym okresie sprawozdawczym Rada Powiatu podjęła 20

uchwał,

za

realizację 5 uchwał odpowiedzialny jest Przewodniczący Rady Powiatu, 10 uchwał - Zarząd
Powiatu, 5 uchwał - Starosta Siedlecki

- Uchwała Nr V/30/03 z 25.02.2003 r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego funkcyjnego i za warunki pracy oraz
niektórych innych składników wynagrodzenia.
Uchwałę przekazano
do realizacji
dyrektorom:
Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Stoku Lackim, ZSP w Mordach, Domu Dziecka na Zielonym Wzgórzu
w Kisielanach, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim oraz
ogłoszono w w/w placówkach na tablicy ogłoszeń. Uchwałę ogłoszono również na tablicy
ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

- Uchwała Nr V/31/03 z 25.02.2003 r.
w sprawie przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli.

Uchwałę przekazano
do realizacji
dyrektorom:
Specjalnego
Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Stoku Lackim, ZSP w Mordach, Domu Dziecka na Zielonym Wzgórzu
w Kisielanach, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim oraz
ogłoszono w w/w placówkach na tablicy ogłoszeń. Uchwałę ogłoszono również na tablicy
ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

- Uchwała Nr V/32/03 z 25.02.2003 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2003 r.

Uchwała wykonana
dokonano korekty budżetu Powiatu w związku ze zmianami kwot
subwencji /zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 193.698 zł, zmniejszenie subwencji
wyrównawczej o kwotę 31.942 zł, zmniejszenie subwencji drogowej o kwotę 8.661 zł,
zmniejszenie udziału powiatu w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa o kwotę
8.089 zł /. Subwencję oświatową przekazano jednostkom na pokrycie skutków wprowadzonej
podwyżki zgodnie z nowelizacją Ustawy Karta Nauczyciela.
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- Uchwała Nr V/33/03 z 25.02.2003 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu oraz wprowadzenia zmian w planie
finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w
planie zadań inwestycyjnych na 2003 rok.

Dokonano zwiększenia wydatków na zadania inwestycyjne z zakresu dróg publicznych
powiatowych o kwotę 55.495 zł oraz zatwierdzono plan po zmianach PFGZGiK.

- Uchwała Nr VI/34/03 z 25.04.2003 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania rocznego i udzielenia absolutorium dla Zarządu
Powiatu za 2002 rok.
Rada Powiatu udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu za 2002 rok.

- Uchwała Nr VI/35/03 z 25.04.2003 r.
w sprawie powierzenia zadań publicznych w zakresie utrzymania powiatowego magazynu
przeciwpowodziowego Gminie Korczew.

W dniu 8 maja 2003 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Powiatem Siedleckim
reprezentowanym przez Starostę Siedleckiego i Wicestarostę Siedleckiego, a Wójtem Gminy
Korczew. Porozumienie opublikowane zostało w „Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego ” Nr 166, poz.4095.
W ramach realizacji zadań zawartych w porozumieniu Wójt Gminy Korczew wydzielił
pomieszczenie w siedzibie Urzędu Gminy na magazyn przeciwpowodziowy. Pomieszczenie
jest zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.
Starostwo zakupiło wyposażenie ochrony osobistej dla 20 ratowników (buty ochronne, kurtki,
rękawice, latarki i linki asekuracyjne). Wartość zakupionego i przekazanego wyposażenia
wynosi 2 542,52 zł.

- Uchwała Nr VI/36/03 z 25.04.2003 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Starostą Siedleckim, a
Prezydentem Miasta Siedlce na tworzenie wspólnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
w

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Kontroli tut. Starostwa wspólnie z Wydziałem
Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Siedlce wypracowały projekt porozumienia.
Załącznikiem do porozumienia jest schemat organizacyjny uwzględniający struktury powiatu
i miasta oraz funkcję Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w układzie wspólnego
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Przed podpisaniem porozumienia
planowane jest odbycie spotkania konsultacyjnego zainteresowanych stron i Komendanta
Miejskiego PSP celem podjęcia szczegółowych ustaleń w zakresie obsad personalnych,
zaplanowanie środków finansowych, wyposażenia i terminu uruchomienia Powiatowego
Centrum Zarządzania Kryzysowego.

2

- Uchwała Nr VI/37/03 z 25.04.2003 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i planie inwestycyjnym budżetu powiatu na 2003
rok.
Dokonano zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne Starostwa Powiatowego na
kwotę 1.020.000 zł.

- Uchwała Nr VI/38/03 z 25.04.2003 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w 2003 roku.

Zgodnie z uchwałą złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w sprawie przyznania pożyczki w kwocie 500.000 zł na sfinansowanie
inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego wraz z modernizacją
instalacji centralnego ogrzewania”.

- Uchwała Nr VI/40/03 z 25.04.2003 r.
w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu.
Uchwała wykonana - stosunek pracy z Panią Agnieszką Sałata został rozwiązany z dniem 30
kwietnia br.

- Uchwała Nr VTI/41/03 z 30.05.2003 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Siedlcach.
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego przekazany został do realizacji wydziałom
Starostwa Powiatowego i jednostkom organizacyjnym w dniu 18.06.03r. Starosta Siedlecki
zarządzeniem nr 9/03 z dnia 25.06.03r. określił strukturę wewnętrzną i liczbę stanowisk
pracy w wydziałach.

- Uchwała Nr VII/42/03 z 30.05.2003 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych
ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych.
Uchwała przekazana Dyrektorowi Niepublicznej Szkoły Zawodowej w Mokobodach celem
wdrożenia nowych zasad od dnia 1.09.03 r.

- Uchwała Nr VII/43/03 z 30.05.2003 r.
W' sprawie powołania Sekretarza Powiatu.

Uchwała wykonana - nawiązany został stosunek pracy z Panem Zenonem Kluczkiem.

- Uchwała Nr VII/45/03 z 30.05.2003 r,
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i planie inwestycyjnym budżetu powiatu na 2003
rok.

Do chwili obecnej wykonano:
dokumentację na przebudowę drogi Żebrak - Olszyc oraz Drażniew - Tokary,
przebudowę ul. Kościuszki w Mordach dł. 339 mb„
wymieniono podkłady na moście w m. Zaliwie Piegawki i Oleksin.

W trakcie realizacji jest:
przebudowa drogi Wodynie - Kołodziąż dł. 820 mb. i Ługi Wielkie - Borki Kosiorki,
odwodnienie w miejscowości Mroczki,
- termomodernizacja budynku Starostwa i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.
Ponadto w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę na przebudowę tarasu.

- Uchwała Nr VIII/46/03 z 27.06.2003 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu i określenia zadań z zakresu rehabilitacji
społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Powiat Siedlecki ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych n 2003 roku.
Zatwierdzono plan finansowy przychodów i wydatków PFRON na 2003 rok w kwocie
393.361 zł i dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 9.834 zł z tytułu należnego 2,5% odpisu
od środków funduszu z przeznaczeniem na pokrycie obsługi realizowanych zadań.

PRZEWODNICZĄC

iesław Klimek
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X /54/ 03
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 26 września 2003 roku

SPRAWOZDANIE
z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach
za I półrocze 2003 roku

Przedstawiony materiał odnosi się do uchwał Rady Powiatu w Siedlcach,

za realizację których odpowiedzialny jest Przewodniczący Rady Powiatu.

-

Uchwała Nr V/28/03 z dnia 25 lutego 2003 roku

w sprawie planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2003 rok
Uchwałą przyjęto Plan pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej i Komisji Infrastruktury,
Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy.

Plany Pracy Komisji realizowane są na bieżąco.

-

Uchwała Nr V/29/03z dnia 25 lutego 2003 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwał Rady Powiatu.
Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia.

-

Uchwała Nr VI/39/03 z dnia 25 kwietnia 2003 roku

w sprawie odwołania powiatowego rzecznika konsumentów
Uchwała została zrealizowana. Z dniem 30 kwietnia 2003 roku Pani Agnieszka Rawa
została odwołana z funkcji powiatowego rzecznika konsumentów.

W

-

Uchwała Nr VII/44/03 z dnia 30 maja 2003 roku

w sprawie zasad wyłaniania kandydata na powiatowego rzecznika konsumentów
Został rozpisany konkurs na powiatowego rzecznika konsumentów.

Ogłoszenia,

zgodnie z uchwałą, zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym, na

stronie internetowej Powiatu Siedleckiego oraz na łamach „ Tygodnika Siedleckiego ”

i ” Życia Siedleckiego

-

Uchwała Nr VIII/47/03 z dnia 27 czerwca 2003 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę.
Uchwałą Rady Skarga została uznana za bezzasadną. Uchwała wraz z załącznikiem

została przekazana zainteresowanej stronie.

PRZEWODPłl^ĄCY^AĘ^

