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Uchwała Nr XIV/73/04 
Rady Powiatu w Siedlcach 

z dnia 27 lutego 2004 r.

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, z późn zm.) Rada Powiatu 

w Siedlcach postanawia:

§ I-

Przyjąć sprawozdania z realizacji uchwał Rady Powiatu w brzmieniu 

stanowiącym załączniki nr 1 i nr 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu i Zarządowi 

Powiatu.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWÓD

Wiesław Klimek



Załącznik nr 1 
do uchwały nr XIV/73/04 
Rady Powiatu w Siedlcach 
z dnia 27 lutego 2004 r.

SPRAWOZDANIE 

z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach 

za okres II półrocza 2003 r.

W omawianym okresie sprawozdawczym Rada Powiatu podjęła 25 uchwał. Za realizację 

9 uchwał odpowiedzialny jest Zarząd Powiatu; 4 uchwał - Zarząd Powiatu i Dyrektor 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim; 3 uchwał - Przewodniczący 

Rady Powiatu; 2 uchwał - Powiatowy Zarząd Dróg; 2 uchwał - Przewodniczący Rady Powiatu 

i Zarząd Powiatu; 1 uchwały - Zarząd Powiatu i Dyrektorzy: Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Mordach, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku 

Lackim, Domu Dziecka na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, Specjalnego Ośrodka Szkolno- 

Wychowawczego w Stoku Lackim; 1 uchwały - Przewodniczący Rady Powiatu i Starosta 

Siedlecki; 1 uchwały - Starosta Siedlecki i Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie; 1 uchwały - Przewodniczący Rady Powiatu i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej; 

1 uchwały - Przewodniczący Rady Powiatu i Przewodniczący Komisji.

- Uchwala Nr IX/48/03 z 5. 09. 2003 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i planie inwestycyjnym budżetu powiatu na 2003 r.

Dokonano zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 77.500 zł oraz zwiększenia 

wydatków na zadania inwestycyjne z zakresu powiatowych dróg publicznych o kwotę 

34.000 zł i na wydatki inwestycyjne Starostwa Powiatowego na kwotę 70.000 zł. Jednocześnie 

wprowadzono zmiany w planie zadań inwestycyjnych finansowanych w części z uchwalonej 

pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 

nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

- Uchwała Nr IX/49/03 z 5.09.2003 r.
w sprawie zmiany przebiegu drogi powiatowej Nr 36353 Tokary-Drażniew-Laskowice oraz 

drogi powiatowej Nr 36354 (Hruszew)-granica województwa-Tokary-Korczew.

Zmiany wynikające z w/w uchwały naniesiono w ewidencji dróg powiatowych.



- Uchwała Nr X/50/03 z 26. 09. 2003 r.

Zmieniająca Uchwałę Nr V/30/03 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 25 lutego 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:

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach,

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim,

Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim, 

Domu Dziecka na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach.

Uchwałę wywieszono na tablicach ogłoszeń w Starostwie i w placówkach oświatowych.

- Uchwała Nr X/51/03 z 26. 09. 2003 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przyjęcia prowadzenia 

zadania z zakresu oświaty polegającego na zapewnieniu transportu i opieki dzieci 

niepełnosprawnych.

Podpisano porozumienie z Miastem Siedlce w sprawie prowadzenia zadania z zakresu 

oświaty polegającego na zapewnieniu transportu i opieki dzieci niepełnosprawnych.

- Uchwała Nr X/53/03 z 26. 09. 2003 r.

w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi Nr 36331 „Kotuń-Nowaki- 
Skórzec — do drogi 36375 (Siedlce - Wólka Zastawska) ” od skrzyżowania z drogą lokalną 
(bez nazwy) do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 36332 „Żelków-Chlewiska ” oraz drogi 
powiatowej bez nadanego numeru i nazwy od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 36331 
„ Kotuń-Nowaki-Skórzec - do drogi 36375 (Siedlce-Wólka Zastawska) ’’do skrzyżowania 
z drogą powiatową Nr 36332 Żelków-Chlewiska i zaliczenia do kategorii dróg powiatowych 
odcinka drogi gminnej Nr 3619017 „ Trzemuszka-Chlewiska " od skrzyżowania z drogą 
powiatową Nr 36331 „ Kotuń-Nowaki-Skórzec - do drogi 36375 (Siedlce-Wólka Zastawska) ” 
do skrzyżowania z drogą lokalną (bez nazwy) kończącą się przy Domu Pracy Twórczej

Reymontówka ” oraz drogi lokalnej od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 36331 „ Kotuń- 
Nowaki-Skórzec - do drogi 36375 (Siedlce-Wólka Zastawska) ” do skrzyżowania z drogą 
gminną Nr 3619017 Trzemuszka-Chlewiska.

Zmiany wynikające z w/w uchwały naniesiono w ewidencji dróg powiatowych.



- Uchwała Nr XI/55/03 z 31. 10. 2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przyjęcia prowadzenia 

zadania z zakresu oświaty polegającego na zapewnieniu transportu i opieki dzieci 

niepełnosprawnych.

Zawarto porozumienie z Gminą Wiśniew w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania 

z zakresu oświaty polegającego na zapewnieniu transportu i opieki dzieci niepełnosprawnych. 

Uchwałę wraz z porozumieniem przekazano Wójtowi Gminy Wiśniew oraz Dyrektorowi 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim.

Uchwała Nr XI/56/03 z 31. 10. 2003 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przyjęcia prowadzenia 

zadania z zakresu oświaty polegającego na zapewnieniu transportu i opieki dzieci 

niepełnosprawnych.

Zawarto porozumienie z Gminą Skórzec w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania 

z zakresu oświaty polegającego na zapewnieniu transportu i opieki dzieci niepełnosprawnych. 

Uchwałę wraz z porozumieniem przekazano Wójtowi Gminy Skórzec oraz Dyrektorowi 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim.

- Uchwala Nr XI/57/03 z dnia 31. 10. 2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przyjęcia prowadzenia 

zadania z zakresu oświaty polegającego na zapewnieniu transportu i opieki dzieci 

niepełnosprawnych.

Uchwała nie jest realizowana, ponieważ Rada Gminy Siedlce nie podjęła uchwały 

w przedmiotowej sprawie.

- Uchwała Nr XI/58/03 z 31. 10. 2003 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2003 r.

Dokonano zwiększenia dochodów na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie 

powiatowych dróg publicznych ze środków dotacji z budżetu państwa w ramach Kontraktu 

Wojewódzkiego i ze środków Gminy Przesmyki o łącznej kwocie 482.934 zł oraz subwencji



oświatowej o kwotę 11.562 zł przeznaczonej na realizację remontu budynku Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim. Zmniejszono rezerwę ogólną Powiatu 

w kwocie 45.027 zł zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, z przeznaczeniem na dofinansowanie 

zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej w Siedlcach, na kwotę 40.000 zł oraz zwiększenie wynagrodzeń osobowych 

i pochodnych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 5.027 zł.

- Uchwała Nr XI/59/03 z 31.10. 2003 r,
w sprawie likwidacji Powiatowego Zarządu Dróg z siedzibą w Siedlcach.

Z dniem 31 grudnia 2003 r. dokonano likwidacji jednostki organizacyjnej Powiatu - 

Powiatowego Zarządu Dróg i utworzono z dniem 1 stycznia 2004 r. Wydział Dróg.

- Uchwała Nr XI/60/03 z 31.10. 2003 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Siedleckiego.

Zmiany w Statucie Powiatu wprowadzono w związku z likwidacją jednostki 

Powiatowego Zarządu Dróg. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego ( Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 291, poz. 7680 ).

- Uchwała Nr XI/61/03 z 31.10. 2003 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego

w Siedlcach.

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym wprowadzono w związku z likwidacją 

jednostki - Powiatowego Zarządu Dróg.

- Uchwała Nr XI/62/03 z 31. 10. 2003 r.
w sprawie przekazania przez Powiat Siedlecki Zarządowi Województwa Mazowieckiego 

prowadzenia zadań publicznych związanych z wykonywaniem i finansowaniem scaleń 

i wymiany gruntów.

Uchwała wraz z porozumieniem została w dniu 5 listopada 2003 r. przesłana do 

Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Zarząd Województwa 

Mazowieckiego dotychczas nie zwrócił podpisanego porozumienia.



- Uchwała Nr XII/64/03 z 28.11. 2003 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2003 r.

Dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 1.473 zł w związku z naliczeniem 2,5% 

odpisu na koszty obsługi zadań PFRON od środków uzyskanych zgodnie z decyzją Prezesa 

PFRON oraz zwiększono wydatki inwestycyjne z zakresu powiatowych dróg publicznych, 

administracji publicznej i edukacyjnej opieki wychowawczej na kwotę 130.000 zł. Pokrycia 

tych wydatków dokonano z rezerwy ogólnej Powiatu w kwocie 52.786 zł, z powstałych 

oszczędności z funduszu płac i pochodnych od wynagrodzeń w Starostwie w kwocie 60.214 zł 

oraz środków przeznaczonych na remonty w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

w Stoku Lackim i Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - kwota 17.000 zł.

- Uchwała Nr XII/66/03 z 28.11. 2003 r.
w sprawie zwiększenia planu zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych realizowanych przez Powiat Siedlecki ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2003 r.

Zatwierdzono plan finansowy i zadaniowy z zakresu rehabilitacji społecznej

i zawodowej osób niepełnosprawnych na 2003 rok w kwocie 452.274 zł.

- Uchwała Nr XIII/67/03 z 30.12. 2003 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2003 r.

Dokonano zwiększenia dochodów budżetu Powiatu z tytułu zwiększenia subwencji 

oświatowej o kwotę 3.019 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie odpraw dla zwalnianych 

nauczycieli i wzrostu zadań edukacyjnych od 1 września 2003 r. oraz z tytułu dotacji 

otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 3.916 zł z przeznaczeniem na 

zapewnienie transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym zgodnie z zawartymi 

porozumieniami.



- Uchwała Nr XIII/70/03 z 30. 12. 2003 r.

w sprawie dokonania zmiany w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki 

Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2003 r.

Wprowadzono zmiany w planie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem

Geodezyjnym i Kartograficznym na 2003 r. wynikające z realizacji wniosku Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z powyższą uchwałą.

- Uchwała Nr XIII/71/03 z 30.12. 2003 r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2004 r.

Uchwalono budżet powiatu na 2004 r., który zamyka się kwotą 15.370.170 zł 

po stronie dochodów i wydatków budżetowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

viesiaw Klimek
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Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XIV /73/ 04 
Rady Powiatu w Siedlcach 
z dnia 27 lutego 2004 roku

SPRAWOZDANIE
z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach 

za II półrocze 2003 roku

Przedstawiony materiał odnosi się do uchwał Rady Powiatu w Siedlcach,

za realizację których odpowiedzialny jest Przewodniczący Rady Powiatu.

- Uchwała Nr X/52/03 z dnia 26 września 2003 roku
w sprawie powołania powiatowego rzecznika konsumentów

Uchwała została zrealizowana. Powiatowy Rzecznik Konsumentów jest zatrudniony

w Starostwie Powiatowym od 1 października 2003 roku.

- Uchwała Nr X/54/03 z dnia 26 września 2003 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwał Rady Powiatu.

Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia.

- Uchwała Nr XI/63/03 z dnia 31 październikaa 2003 roku
w sprawie wytypowania kandydatów do Nagrody Marszałka Województwa 

Mazowieckiego.

Uchwała została przesłana do Marszałka Województwa Mazowieckiego. Żaden z 

kandydatów nie został uwzględniony do nagrody.

- Uchwała Nr XII/65/03 z dnia 28 listopada 2003 roku
w sprawie przyznania Staroście Siedleckiemu dodatku specjalnego.

Uchwałą Rady został przyznany Staroście dodatek specjalny na rok. Uchwala jest 

realizowana na bieżąco.

- Uchwała Nr XIII/68/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku
w sprawie Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2004 rok.

Uchwała jest realizowana na bieżąco. Za realizację Uchwały bezpośrednio jest 

odpowiedzialny Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

- Uchwała Nr XIII/69/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku
w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu w Siedlcach i Planów Pracy Komisji Rady 

Powiatu na 2004 rok.

Uchwała jest realizowana na bieżąco. Za realizację Uchwały bezpośrednio jest 

odpowiedzialny Przewodniczący Rady Powiatu i Przewodniczący wszystkich Komisji.
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- Uchwała Nr XIII/72/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku
w sprawie powołania Komisji doraźnej w celu rozpatrzenia wniosku Wójta Gminy 

Skórzec.

Uchwała została zrealizowana w dniu podjęcia.


