
Uchwała Nr XXVIII/166/06

Rady Powiatu w Siedlcach

z dnia 24 lutego 2006 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu.

Na podstawie art. 12 pkt. 4 oraz art. 32 ust.3 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:

§1

Przyjąć 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.



42$

załącznik Nr 1
do uchwały nr XXVIII/166/06 
Rady Powiatu w Siedlcach 
z dnia 24 lutego 2006 r

SPRAWOZDANIE

z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach 

za II półrocze 2005 roku.

W omawianym okresie sprawozdawczym Rada Powiatu podjęła 28 uchwał. 
Za realizację 17 uchwał odpowiedzialny jest Zarząd Powiatu; 5 uchwał Przewodniczący Rady 
Powiatu, 3 uchwał Starosta Siedlecki i Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie; 
1 uchwały Przewodniczący Rady Powiatu i Zarząd Powiatu; 1 uchwały Zarząd Powiatu i Starosta 
Siedlecki; 1 uchwały Starosta Siedlecki i dyrektorzy placówek oświatowo-wychowawczych.

- Uchwała Nr XXIV/138/05 z dnia 19 sierpnia 2005 r.
u- sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu oraz zgody na 
udzielenie bonifikaty.

Nieruchomość położona w miejscowości Błogoszcz gmina Siedlce, nr działki 159 została sprzedana 
Akademii Podlaskiej w Siedlcach aktem notarialnym rep. A nr 8690/2005 z dnia 6 grudnia 2005 r. 
z zastosowaniem 90% bonifikaty.

Uchwała Nr XXIV/139/05 z dnia 19 sierpnia 2005 r.
w sprawie wyboru banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Powiatu Siedleckiego i jego 
jednostek organizacyjnych.

W dniu 28 sierpnia 2005 roku została podpisana umowa z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S A. 
w Warszawie, I Oddział w Siedlcach na prowadzenie obsługi bankowej.

- Uchwała Nr XXIV/140/05 z dnia 19 sierpnia 2005 r.
w sprawie zmiany planu zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych realizowanych przez Powiat Siedlecki ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2005 roku.

W/w uchwałą zatwierdzono do realizacji zwiększony o kwotę 139.562 zł dla Powiatu Siedleckiego 
plan środków funduszu PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną.

- Uchwała Nr XXIV/141/05 z dnia 19 sierpnia 2005 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2005 rok.

Dokonano zwiększenia dochodów w kwocie 211.882 zł, natomiast plan wydatków zwiększono 
o kwotę 291.882 zł, w tym kwota 80.000 zł pochodząca ze środków nadwyżki budżetowej 
Dokonano zmian w planie zadań inwestycyjnych z zakresu dróg publicznych powiatowych na 2005 
rok - zatwierdzono łączne nakłady do podniesienia w latach 2005 - 2006 w kwocie 4.413.424 zł.



- Uchwała Nr XXV/143/05 z dnia 23 września 2005 r.
w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych niektórych odcinków dróg na obszarze 
powiatu siedleckiego.

Z dniem 1 stycznia 2006 r. drogi powiatowe: nr 36346 Krynica - Suchożebry (w całości) i odcinek 
Suchożebry - Przygody o długości 2 km, drogi powiatowej nr 36348 Suchożebry - Mordy zostały 
zaliczone do kategorii dróg gminnych. Zarządcą w/w dróg została Gmina Suchożebry.

- Uchwała Nr XXV/144/05 z dnia 23 września 2005 r.
w sprawie powierzenia Gminie Przesmyki zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych.

W dniu 4 października 2005 r. zostało zawarte porozumienie z Gminą Przesmyki w sprawie 
powierzenia Gminie zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych na opracowanie „Projektu 
technicznego odwodnienia skrzyżowania dróg Paprotnia - Przesmyki - Zakrze oraz projektu 
organizacji ruchu w miejscowości Przesmyki (centrum). Z uwagi na potrzeby przygotowania 
dodatkowych opracowań, które wydłużyły proces uzyskania pozwolenia na przebudowę 
skrzyżowania i rozliczenia się z wykonawcą projektu technicznego aneksem z dnia 15 grudnia 2005 
roku przedłużono termin rozliczenia zadania z wykorzystaniem środków finansowych do 31 marca 
2006 roku.

- Uchwała Nr XXV/145/05 z dnia 23 września 2005 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2005 rok.

Dokonano zmian w planie dochodów na kwotę 8.235 zł oraz zmian w planie wydatków na kwotę 
14.000 zł. W planie zadań inwestycyjnych na lata 2005 - 2006 zatwierdzono łączne nakłady do 
poniesienia na 2006 rok w kwocie 4.513.424 zł.

Uchwała Nr XXV/146/05 z dnia 23 września 2005 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2005 rok.

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 40.000 zł z tytułu dotacji celowej 
Ministra Kultury dla Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach na realizację zadań 
z zakresu kultury.

- Uchwała Nr XXV/147/05 z dnia 23 września 2005 r.
w sprawie zmiany planu zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych realizowanych przez Powiat Siedlecki ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2005 roku.

Zatwierdzono do realizacji zwiększony plan wydatków o kwotę 4.580 zł na dofinansowanie 
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocowe oraz likwidację 
barier architektonicznych z zakresu rehabilitacji społecznej PFRON zmniejszając plan wydatków 
z zakresu usług.

- Uchwała Nr XXV/148/05 z dnia 23 września 2005 r.
w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska" oraz "Planu Gospodarki Odpadami" 
dla Powiatu Siedleckiego na lata 2004 - 2015.

Informacje z realizacji programów "Programu Ochrony Środowiska" oraz "Planu Gospodarki 
Odpadami" dla Powiatu Siedleckiego na lata 2004 - 2015 będą przedkładane Radzie Powiatu co 
dwa lata, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z ustaw o odpadach i prawo ochrony 
środowiska.



- Uchwala Nr XXV/149/05 z dnia 23 września 2005 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata.

Nieruchomość składająca się z działek o numerze ewidencyjnym 101/1 i 102 położonych 
w Ujrzanowie została wydzierżawiona Przedsiębiorstwu Robót Drogowych „Regionalne Drogi 
Podlaskie” Sp. z o.o. na okres 10 lat, aneksem nr 1/2005 do umowy dzierżawy zawartej 
w dniu 30 grudnia 1991 roku. Umowa obowiązuje od 1 października 2005 r.

- Uchwała Nr XXVI/152/05 z dnia 28 października 2005 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2005 r.

Zwiększono plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 92.488 A, natomiast plan wydatków 
zwiększono o kwotę 121.734 zł. Dokonano zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2005 rok - 
zatwierdzono łączne nakłady do poniesienia w latach 2005 -2006 w kwocie 6.818.253 zł.

- Uchwała Nr XXVI/153/05 z dnia 28 października 2005 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Siedlcach do przyjęcia dotacji z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005 r.

Dotację w kwocie 23.600 zł przeznaczono na dofinansowanie kosztów organizacji 
Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rola Samorządów Lokalnych w procesie ochrony 
środowiska”, która odbyła się w dniach 6 - 9.10.05 r.

Uchwała Nr XXVII/155/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
h' sprawie dokonania zmian w budżecie i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2005 r.

Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu powiatu o kwotę 250.713 zł oraz wprowadzono 
zmiany w planie wydatków na kwotę 52.097 zł. Dokonano zmian w planie zadań inwestycyjnych 
na 2005 rok - zatwierdzono łączne nakłady do poniesienia w latach 2005 - 2006 w kwocie 
6.841.259 zł.

- Uchwała Nr XXVII/156/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.

Wprowadzono zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł i zwiększono plan dotacji 
z PFOŚi GW w celu udzielenia dotacji celowej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Stoku Lackim na pokrycie kosztów sfinansowania dokumentacji na zagospodarowanie 
przestrzenne Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stoku Lackim - zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu.

„ Uchwała Nr XXVII/157/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2005 r.

Zwiększono plan dochodów z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej w kwocie 31.536 zł, którą 
przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych Powiatu.



z_ Uchwała Nr XXVII/160/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi w roku 
2006.

W dniu 2 stycznia br. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie określenia wykazu zadań na 2006 
rok w sferach współpracy Powiatu Siedleckiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego. Starosta Siedlecki ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych, 
rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 21 lutego 2006 r.

_ Uchwała Nr XXVII/161/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy między Powiatem Siedleckim, a VII Dzielnicą 
Miasta Budapeszt Erzsebetvaros.

Planowane jest spotkanie z władzami VH Dzielnicy Miasta Budapeszt Erzsebetvaros.

Uchwała Nr XXVII/162/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli obowiązującego w 2006 roku.

W dniu 3 stycznia 2006 r. uchwałę przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego
Uchwałę przekazano również do realizacji Dyrektorom:
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach,
- Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim,
- Domu Dziecka na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach
Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nr LEX-S.0911-1/06 z dnia 31 stycznia br stwierdził 
nieważność uchwały i wstrzymał jej wykonanie

- Uchwała Nr XXVII/163/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie zmiany planu zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych realizowanych przez Powiat Siedlecki ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2005 roku.

Zatwierdzono do realizacji zwiększony plan wydatków o kwotę 6.937 zł na dofinansowanie 
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocowe z zakresu 
rehabilitacji społecznej PFRON zmniejszając plan wydatków na usługi z zakresu likwidacji barier 
architektonicznych zgodnie ze złożonymi wnioskami.

- Uchwała Nr XXVH/164/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie ustanowienia logo powiatu siedleckiego.

Uchwała zrealizowana, ustanowione logo powiatu służy do celów promocyjnych powiatu 
siedleckiego.

Uchwała Nr XXVTI/165/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2006.

Uchwalono budżet Powiatu Siedleckiego ogółem na kwotę 22.053.826 zł.



A2.1
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/166/06 
Rady Powiatu w Siedlcach 
z dnia 24 lutego 2006 roku

SPRAWOZDANIE
z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach 

za II półrocze 2005 roku

Przedstawiony materiał odnosi się do pięciu uchwał Rady Powiatu w Siedlcach, 

za realizację których odpowiedzialny jest Przewodniczący Rady Powiatu i jedną uchwałę 

realizowaną przez Przewodniczącego Rady Powiatu wspólnie z Zarządem Powiatu.

- Uchwała Nr XXV /142/05 z dnia 23 września 2005 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu.

Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia.

- Uchwała Nr XXV Z150/ 05 z dnia 23 września 2005 roku
w sprawie wynagrodzenia Starosty

Uchwałą Rady zostało ustalone wynagrodzenie Staroście Siedleckiemu. Uchwała 
jest realizowana na bieżąco.

- Uchwała Nr XXV /151/ 05 z dnia 23 września 2005 roku
w sprawie przyznania Staroście Siedleckiemu dodatku specjalnego.

Uchwałą Rady został przyznany Staroście Siedleckiemu dodatek specjalny. Uchwała 
jest realizowana na bieżąco.

- Uchwała Nr XXVIZ154/ 05 z dnia 28 października 2005 roku
w sprawie wytypowania kandydata do Nagrody Marszałka Województwa 
Mazowieckiego.

Uchwała została przesłana do Marszałka Województwa Mazowieckiego. 
Wytypowany kandydat nie został uwzględniony do nagrody.

- Uchwała Nr XXVII /158/ 05 z dnia 28 grudnia 2005 roku
w sprawie Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2006 rok.

Uchwała jest realizowana na bieżąco. Za realizację Uchwały odpowiedzialny jest 
Przewodniczący Rady oraz bezpośrednio Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

- Uchwała Nr XXVII /159/ 05 z dnia 28 grudnia 2005 roku
w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu w Siedlcach i Planów Pracy Komisji Rady 
Powiatu na 2006 rok.

Uchwała jest realizowana na bieżąco. Za realizację Uchwały bezpośrednio jest 
odpowiedzialny Przewodniczący Rady Powiatu i Przewodniczący merytorycznych Komisji.


