Uchwała Nr XXXI/185/06

Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 15 września 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.

załącznik Nr I
do uchwały nr XXXI/185/06
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 15 września 2006 r.

SPRAWOZDANIE

z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach
za I półrocze 2006 roku.

W omawianym okresie sprawozdawczym Rada Powiatu podjęła 17 uchwał.
Za realizację 12 uchwał odpowiedzialny jest Zarząd Powiatu, 2 uchwał Starosta Siedlecki
i Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie; 1 uchwały Rada Powiatu; 1 uchwały
Przewodniczący Rady Powiatu i Zarząd Powiatu; 1 uchwały Starosta Siedlecki i dyrektorzy
placówek oświatowo-wychowawczych.
- Uchwała Nr XXVIII/167/06 z dnia 24 lutego 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 rok.
Zatwierdzono włączenie do planu finansowego środków pieniężnych uzyskąnych
powyżej planu przez PFGZGiK w 2005 roku w kwocie 649.926 zł. Środki te są przeznaęzone
na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego niezbędnych do prowadzenia tego zasobu.
- Uchwała Nr XXIX/169/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli obowiązującego w 2006 roku.

Uchwałę przekazano 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.
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 121,
poz. 3993 z dnia 24 czerwca 2006 r.
- Uchwała Nr XXIX/170/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych realizowanych przez Powiat Siedlecki ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w- 2006 roku.
Zatwierdzono do realizacji przez Powiat Siedlecki w 2006 roku plan finansowy
i zadaniowy PFRON w kwocie 554.101 zł
- Uchwała Nr XXIX/171/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.

Dokonano korekty dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Mjnistra Finąnsów
określającą ostateczne wielkości przyznanych kwot dochodów dla budżetu powiatu uwzględpiając
wnioski jednostek organizacyjnych powiatu. W wyniku wprowadzonych ^mian pviększonq plan
wydatków na kwotę 458.560 zł
i

4?
- Uchwała Nr XXIX/172/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie zmiany nazwy jednostki - Dom Dziecka na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach oraz
nadania statutu.

Uchwała zrealizowana, zgodnie z § 8 uchwalonego statutu Zarząd Powiatu
na posiedzeniu w dniu 29 maja br. uchwalił Regulamin Organizacyjny Domu na Zielonym Wzgórzu
w Kisielanach.
Wojewoda Mazowiecki decyzją nr 14/2006 z dnia 7 sierpnia br dokonał zmiany nazwy jednostki
w rejestrze placówek opiekuńczo-wychowawczych województwa mazowieckiego.
Uchwała Nr XXX/173/06 z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie włączenia się Powiatu w realizację Programu „Bezpieczne Miasto i Powiat
Siedlecki ”.

Uchwała w trakcie realizacji. We wrześniu br na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Powiatu Siedleckiego omówiona zostanie koncepcja wdrożenia realizacji Programu
„Bezpieczne Miasto i Powiat”.
Uchwała Nr XXX/174/06 z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/136/05 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 czerwca 2005
roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, na
wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach Działania 2.2 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych
poprzez programy stypendialne ” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków
budżetu państwa, rekrutacji stypendystów, przekazywania stypendiów.

Uchwała w dniu 12 lipca br. przekazana została do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego Departament Funduszy Strukturalnych i Pomocowych.
- Uchwała Nr XXX/175/06 z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej na
wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach Działania 2.2 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych
poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków
budżetu państwa, rekrutacji stypendystów, przekazywania stypendiów.
W dniu 29 czerwca 2006 r. został złożony wniosek w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego w Warszawie o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego Działanie 2.2 w ramach ZPORR- projektu „EUROUCZEŃ 2006/2007”.
W dniu 17 lipca br powyższa uchwała została przesłana do Urzędu Marszałkowskiego jako
uzupełnienie złożonego wniosku. Marszałek Województwa Mazowieckiego pismem
nr FS.OW.I/0214 - 2358/06 z dnia 25 lipca 2006 r. poinformował Starostę Siedleckiego, że wniosek
o dofinansowanie pomyślnie przeszedł etap oceny formalnej i zostanie przekazany do oceny
merytorycznej przeprowadzanej przez Komisję Oceny Projektów.
- Uchwała Nr XXX/176/06 z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów pochodzących z rpdzin
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej na wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach
Działania 2.2 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne"
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanych ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków
stypendystów, przekazywania stypendiów.

budżetu państwa,
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W dniu 29 czerwca 2006 został złożony wniosek w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego w Warszawie o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego Działanie 2.2 w ramach ZPORR - projektu „EUROSTUDENT 2006/2007”.
W dniu 17 lipca br powyższa uchwała została przesłana do Urzędu Marszałkowskiego jako
uzupełnienie złożonego wniosku. Marszałek Województwa Mazowieckiego pismem
nr FS.OW.I/0214 - 2359/06 z dnia 25 lipca 2006 r. poinformował Starostę Siedleckiego, że wniosek
o dofinansowanie pomyślnie przeszedł etap oceny formalnej i zostanie przekazany do oceny
merytorycznej przeprowadzanej przez Komisję Oceny Projektów.
Uchwała Nr XXX/177/06 z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wdrożyło statut.
- Uchwała Nr XXX/178/06 z dnia 30 czerwca 2006 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 2006 roku.

Zatwierdzono do realizacji zmiany w planie zadaniowym PFRON na kwotę 18 930 zł.
- Uchwała Nr XXX/179/06 z dnia 30 czerwca 2006 r,

w sprawie powierzenia gminie Paprotnia zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych.

Przygotowano porozumienie w celu powierzenia gminie Paprotnia realizację zadania
„ Przebudowa drogi powiatowej nr 36362 na odcinku od miejscowości Pliszki do skrzyżowania
z drogą powiatową Paprotnia - Zakrze”. Podpisane porozumienie przez osoby reprezentujące
Powiat, przesłane zostało do Gminy Paprotnia.
’
- Uchwała Nr XXX/180/06 z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 36379 na obszarze powiatu siedleckiego.

Uchwała zgodnie z obowiązującymi przepisami - „ustawa o drogach publicznych”
została przesłana do Miasta i Gminy Mordy, wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.
Uchwała Nr XXX/181/06 z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2006 rok
Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych oraz dokonano zmian w planie
zadań inwestycyjnych na 2006 rok - zatwierdzono łączne nakłady do poniesienia w roku 2006
w kwocie 5.438.838 zł.
- Uchwała Nr XXX/182/06 z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za 1 półrocze oraz
informacji, o której mowa w art. 197 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Zatwierdzono przedstawioną przez Zarząd Powiatu w Siedlcach fonnę i ^akres
informacji pisemnej o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze roku budżetowego.

w/esl a w Klimek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/185/06
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 15 września 2006 roku

SPRAWOZDANIE
z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach
za I półrocze 2006 roku

Przedstawiony materiał odnosi się do jednej uchwały Rady Powiatu w Siedlcach,

za realizację której odpowiedzialny jest Przewodniczący Rady Powiatu i jedną uchwałę za
realizację której odpowiedzialny jest Przewodniczący Rady Powiatu wspólnie z Zarządem
Powiatu.

-

Uchwała Nr XXVIII/166/06 z dnia 24 lutego 2006 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwał Rady Powiatu.

Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia.

-

Uchwała Nr XXIX /168/ 06 z dnia 28 kwietnia 2006 roku
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania rocznego i udzielenia absolutorium dla Zarządu

Powiatu w Siedlcach za 2005 rok
Rada Powiatu rozpatrzyła sprawozdanie roczne i udzieliła absolutorium Zarządowi

Powiatu w Siedlcach za 2005 rok.

