STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH

Siedlce, dnia 4 kwietnia 2019 r.
fax (035) 633<0S-15

Pan
Dariusz Stopa

Radny Powiatu Siedleckiego

w nawiązaniu do Pana interpelacji z dnia 22.03.2019r., złożonej w Starostwie Powiatowym
w Siedlcach w dniu 25 marca 2019r., a następnie przekazanej przez Przewodniczącego Rady
Powiatu Siedleckiego, udzielam następujących odpowiedzi:
Ad 1.

Na dzień 31.12.2018r. w Starostwie zatrudnionych było 153 osoby, w tym 8 osób na
czas zastępstwa.
W okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 22.03.2019r. Starostwo Powiatowe
w Siedlcach, w trybie art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy wypowiedziało umowę o pracę
7 pracownikom. W związku z dokonanymi wypowiedzeniami, Kodeks pracy nie przewiduje
wypłat odszkodowań.
W okresie od 01.01.2019r. do 22.03.2019r. umowę o pracę ze Starostwem rozwiązały
2 osoby na stanowiskach kierowniczych.

W w/w okresie Starostwo Powiatowe w Siedlcach przyjęło do pracy 3 pracowników,
w tym 2 osoby na wakujące stanowiska kierownicze, 1 pracownik w ramach umowy na czas
zastępstwa.

Ad 2.

Odpowiedź na pytanie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej odpowiedzi- Informacja
dla Zarządu Powiatu w Siedlcach w sprawie szacunkowych kosztów uruchomienia
i prowadzenia przez Powiat Siedlecki powiatowego urzędu pracy, obsługującego
mieszkańców powiatu siedleckiego, sporządzona w dniu 26.02.2019r. przez Kierownika
Wydziału Spraw Społecznych, a przedstawiona Zarządowi Powiatu w dniu 27 lutego 2019r.

Ad 3.

Zmniejszenia wydatków budżetowych w dziale 801 - Oświata i wychowanie
i w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, wprowadzone zgodnie ze stanowiskiem
Zarządu Powiatu z dnia 13 marca 2019 roku, przedstawiają się następująco:

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

213.910 zł
213.910 zł

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne
§4110- Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek
§ 4260 - Zakup energii
§ 4270 - Zakup usług remontowych
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych
§ 4300 - Zakup usług pozostałych
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

7.200 zł
147.510 zł
10.706 zł
28.000 zł
4.000 zł
2.694 zł
200 zł
3.400 zł
2.000 zł
200 zł
1.000 zł
200 zł
6.800 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85403 - Specjalne Ośrodki Szkolno-wychowawcze

514.634 zł
345.835 zł

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4220 - Zakup środków żywności
§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek
§ 4260 - Zakup energii
§ 4270 - Zakup usług remontowych
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych
§ 4300 - Zakup usług pozostałych
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe
§ 4430 - Różne opłaty i składki
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej

9.600 zł
203.135 zł
17.000 zł
39.000 zł
6.000 zł
2.000 zł
10.000 zł
13.000 zł
800 zł
8.000 zł
10.000 zł
600 zł
8.000 zł
1.200 zł
100 zł
5.000 zł
11.400 zł

Poradnie psychologiczno - pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne
§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne
§4110- Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek
§ 4260 - Zakup energii
§ 4270 - Zakup usług remontowych

1.000 zł

Rozdział 85406 -

168.799 zł

6.995 zł
108.468 zł
4.496 zł
21.563 zł
3.089 zł
1.500 zł
8.022 zł
600 zł
3.000 zł
150 zł
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§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych
§ 4300 - Zakup usług pozostałych
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe
§ 4430 - Różne opłaty i składki
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej

250 zł
2.000 zł
800 zł
1.000 zł
600 zł
5.966 zł
300 zł

Ad 4.

Odpowiedź na pytanie stanowi załącznik Nr 2- Informacja z dnia 01 kwietnia 2019r.
przygotowana przez dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku
Lackim.
Ad 5.

Uszkodzone urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego -balustrady dla pieszych
U-lla, w ilości 7 sztuk na drodze powiatowej nr 3686 W (granica miasta Siedlce - droga
krajowa nr 2) zostały zamówione i zakupione. Do końca kwietnia 2019 roku zostaną
zamontowane przez pracowników Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

Ponadto uprzejmie wyjaśniam, że tryb składania interpelacji określa art. 21 ust. 12
ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r., poz. 511), który stanowi, że:
„Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje
je niezwłocznie staroście. Starosta, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana
udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
interpelacji lub zapytania”.
Zgodnie z powyższym Pana informacja ustna podana podczas sesji w dniu 1 marca
2019r. odnośnie uszkodzonych płotków, nie mogła zostać potraktowana jako interpelacja.
Informację przyjąłem jako zgłoszenie i nadałem sprawie właściwy bieg.
Załącznik:

1) Informacja dla Zarządu Powiatu w Siedlcach w sprawie szacunkowych kosztów
uruchomienia i prowadzenia przez Powiat Siedlecki powiatowego urzędu pracy,
obsługującego mieszkańców powiatu siedleckiego.
2) Informacja z dnia 01 kwietnia 2019r. przygotowana przez dyrektora Powiatowej
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim.

Sporządziła:
Edyta Kopczyk - Inspektor
Wydział Organizacyjny

arol Tchorzewski
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Informacja dla Zarządu Powiatu w Siedlcach
w sprawie szacunkowych kosztów uruchomienia i prowadzenia przez Powiat Siedlecki
powiatowego urzędu pracy, obsługujgcego mieszkańców powiatu siedleckiego

Zarzqd Powiatu w Siedlcach na posiedzeniu w dniu 4 stycznia 2019 roku zobowiązał
Wydział Spraw Społecznych do podjęcia działań w celu oszacowania kosztów uruchomienia
i prowadzenia Powiatowego Urzędu Pracy obsługującego mieszkańców Powiatu Siedleckiego.

Bieżące koszty realizacji zadań powiatowego urzędu pracy

ponoszone przez Powiat Siedlecki

Obecnie zgodnie z porozumieniem zawartym 26 stycznia 2006 roku w sprawie
wysokości, terminu i zasad przekazywania dotacji celowej na współfinansowanie kosztów
funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach zawartym pomiędzy Powiatem
Siedleckim a Miastem Siedlce, Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach „obsługuje" również
mieszkańców z terenu powiatu siedleckiego. Zgodnie z kolejnymi aneksami do porozumienia
Powiat przekazywał Miastu Siedlec dotacje w następującej wysokości:
Kwota dotacji

Rok
2018

1.400.000 zł
1.500.000 zł

2019 (w realizacji)

1.550.000 zł

2017

Dotacje z lat 2017-2018 były wykorzystywane m.in. na pokrycie kosztów: wynagrodzenia,
zużycia materiałów, energii, usług remontowych, telekomunikacyjnych, wpłat na PFRON,
odpisów na ZFŚS, podróży służbowych, podatków i opłat administracyjnych oraz na pozostałe

koszty.

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach realizuje ponadto zadania powiatu w zakresie
rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawą z dnia Tl sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U.
z 2018 poz. 511 z późn. zm). Na to zadanie, na podstawie zawartego porozumienia PUP
w Siedlcach otrzymuje środki z PFRON przeznaczone dla Powiatu Siedleckiego.
Wnioskowane przez Urząd Pracy kwoty w ostatnich latach:
- 2017 r. kwota 63.800 zł, (wydatkowano 15.592,29 zł),
- 2018 r. kwota 71.200 zł, (wydatkowano 10.177,78 zł).
(Każdorazowo kwoty niewykorzystane na rehabilitację zawodową są przeznaczane przez Radę
Powiatu w Siedlcach na realizację przez PCPR w Siedlcach zadań z zakresu rehabilitacji
społecznej.)
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Sytuacja na rynku pracy w Siedlcach i powiecie siedleckim

na podstawie informacji uzyskanej z Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach

Zgodnie z informacją uzyskaną z Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach stopa bezrobocia na
dzień 31 grudnia 2018 r. dla miasta Siedlce wynosiła 5,0%, natomiast w powiecie siedleckim
5,4% (w województwie mazowieckim 4,9%, w kraju 5,8%).
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec grudnia 2018r. wyniosła ogółem 3531
z czego w mieście Siedlce - 1802 osoby, natomiast w powiecie siedleckim - 1729 osób.
W ciągu 12 miesięcy roku 2018 Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach zarejestrował 5858 osób
bezrobotnych, w tym z terenu miasta Siedlce - 2991 osób, natomiast z terenu powiatu
siedleckiego - 2867 osób. Urząd wyłączył z ewidencji bezrobotnych (z różnych powodów) 6265
osób, w tym z terenu miasta Siedlce - 3172 osoby, natomiast z terenu powiatu siedleckiego 3093 osoby.
W 2018 roku pracę podjęło 3360 bezrobotnych w tym z powiatu siedleckiego 1663
bezrobotnych. W ubiegłym roku doradcy klienta wydali 2353 skierowania do pracy, w wyniku
czego pracę podjęło 921 osób. W 2018 roku w ramach poradnictwa zawodowego udzielono
osobom zarejestrowanym 875 porad zawodowych indywidualnych(dla powiatu siedleckiego444). Ponadto 3704 osoby (z powiatu siedleckiego - 1699 osoby) skorzystały z indywidualnych
informacji zawodowych.
Na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wydawania zezwolenia na pracę
cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do
ewidencji oświadczeń w przypadku obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji
i Ukrainy stworzono możliwość wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Procedura uproszczona, nazywana także
procedurą oświadczeń polega na powierzeniu cudzoziemcowi pracy przez 6 miesięcy w ciągu
kolejnych 12 miesięcy, pod warunkiem zarejestrowania przez pracodawcę w powiatowym
urzędzie pracy oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. W 2018 roku
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siedlcach zarejestrowano 5475 takich oświadczeń.
W 2018 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siedlcach obsłużono 2532 wnioski o wydanie
zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców i wydano 2752 decyzji (zezwolenia, uchylenia,
umorzenia, odmowy).

Gospodarka finansowa przy realizacji projektów i instrumentów rynku pracy w 2018 roku.
Realizacja wszystkich działań Urzędu Pracy w Siedlcach w 2018 roku była możliwa dzięki
środkom Funduszu Pracy.
Podstawą przyznawania środków jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych, ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 r. w sprawie
szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy.
Odpis sporządził
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Kwota środków Funduszu Pracy na wydatki w 2018 roku na realizację programów na rzecz
promocji, zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej ustalona

została decyzjami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości: 11.314.300 zł,
z czego:
a) 2.327.097,10 zł-to środki Funduszu Pracy przyznane algorytmem,
W ramach przyznanych środków w 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach zrealizował
wydatki na łączna kwotę 2.280.859,14 zł, w tym 3 programy specjalne na łączna kwotę
193.491,76 zł.
b) 4.392.602,90 zł - to środki Funduszu Pracy przyznane na realizację projektów
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach przyznanych środków w 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach zrealizował
wydatki na łączna kwotę 4.364.545,45 zł.
c) 1.676.000,00 zł - to środki Funduszu Pracy pozyskane z rezerwy Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej.
W ramach tych środków urząd pracy realizował 3 programy:

•

Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej, w formie programu regionalnego MAZOWSZE 2018 dla osób
bezrobotnych zamieszkałych na wsi;

•

Program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych;

•

Program staży w placówkach ARiMR dla osób długotrwale bezrobotnych lub osób
bezrobotnych zamieszkałych na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu
powiatu siedleckiego;

d) 2.918.600,00 zł - to środki Funduszu Pracy przyznane na aktywizację osób do 30 roku
życia;
Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy minister właściwy
ds. pracy - poza środkami na wypłatę zasiłków i innych świadczeń należnych bezrobotnym
oraz realizację programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu - przekazuje samorządom
środki Funduszu Pracy na realizację zadań na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
Środki te stanowią uzupełnienie budżetów samorządów i pokrywają wydatki związane
z funkcjonowaniem urzędów pracy jak i wsparciem zatrudnienia pracowników urzędów pracy,
obejmujące, m.in.:
- rozwój i eksploatacje systemów informatycznych,

- wysyłkę zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi

i innymi podmiotami,
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego,

-

poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy rynku pracy, partnerstwo lokalne

i EURES,
- szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia, przejazdy i szkolenia członków rad rynku

pracy.
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Na 2018 rok dla Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach przyznano na finansowanie zadań

fakultatywnych kwotę: 780.200,00 zł, z czego wydatkowano 637.716,35 zł.
W 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach umożliwiał pracodawcom korzystanie ze
środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczonych na finansowanie kształcenia
ustawicznego pracodawcy i pracowników w ramach priorytetów określonych przez MRPiPS.
W 2018 roku 243 pracodawców złożyło wnioski o przyznanie środków z KFS, natomiast
169 pracodawców otrzymało te środki. Wsparciem objęto 705 osób, w tym 43 pracodawców
i 662 pracowników. Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach wydatkował na ten cel kwotę
1.447.515,28 zł.
Analiza porównawcza sytuacji na rynku pracy w wybranych sąsiadujących powiatach,

w tym w zakresie kosztów funkcjonowania urzędów pracy

W załączonej tabeli Wydział Spraw Społecznych przedstawia wybrane dane
statystyczne oraz wydatki na funkcjonowanie powiatowych urzędów pracy w wybranych
ościennych powiatach za rok 20171 (Miasto Siedlce, Powiat Łosicki, Powiat Sokołowski, Powiat
Węgrowski). Pod względem charakterystyki, liczby mieszkańców, liczby osób bezrobotnych

itp. najbardziej zbliżonym powiatem wydaje się Powiat Węgrowski, dlatego głównie na
podstawie sprawozdań finansowych tego Powiatu Wydział opiera kalkulację przewidywanych
kosztów funkcjonowania PUP dla mieszkańców naszego powiatu. Z uwagi na brak dostępnych
informacji o wykonaniu budżetu na koniec 2018 roku posługujemy się danymi ze

sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.
Kalkulacja kosztów utworzenia i funkcjonowania powiatowego urzędu pracy,
obsługującego mieszkańców powiatu siedleckiego

Dochody Powiatu Węgrowskiego za 2017 rok w rozdziale klasyfikacji budżetowej
85333 - Powiatowe urzędy pracy, §2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat
z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia
społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy: 526 300 zł (plan: 653 200 zł)
Wydatki za 2017 rok PUP w Węgrowie wg klasyfikacji budżetowej w dziale 853,
rozdział 85333 wyniosły 1.673.218 zł, w tym:
Plan
Wykonanie
Opis
Paragraf
854,87 zł
1 472,00 zł
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
1 257 843,96
1 260 736,00 zł
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
zł
82 935,76 zł
86 063,00 zł
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
223 277,00 zł 223 273,16 zł
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
22 840,06 zł
22 841,00 zł
4120 Składki na Fundusz Pracy
0,00 zł
9 968,00 zł
4140 Wpłaty na PFRON
2 185,92 zł
2 200,00 zł
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
1 Dane opracowano na podstawie materiałów GUS oraz sprawozdarpgpyyl^^g^u^^^O^^^^
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4210
4270
4280
4300
4360
4410
4430
4440

4700

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Szkolenie pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Ogółem:

8 500,00 zł
500,00 zł
800,00 zł
5 175,00 zł
6 820,00 zł
700,00 zł
4 000,00 zł

8 280,42 zł
0,00 zł
730,00 zł
4 709,60 zł
3 241,13 zł
395,00 zł
4 000,00 zł

37 666,00 zł

37 665,13 zł

2 500,00 zł

0,00 zł

1.673.218 zł

1.648.955 zł

Liczba pracowników

W skład Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie wchodzą jednoosobowe stanowiska
pracy i wieloosobowe zespoły, łącznie zatrudnionych jest 26 pracowników na następujących
stanowiskach:
1. Dyrektor -1 etat.
2. Z-ca Dyrektora
-1 etat.
3. Sekretariat -1 etat.
4. Referat informacji, ewidencji i świadczeń
- 3 etaty.
5. Centrum Aktywizacji Zawodowej
-14 etatów.
6. Referat Finansowo - Księgowy
- 3 etaty.
7. Referat Organizacyjno - Administracyjny
- 3 etaty.
Przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r.
w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku
pracy (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 667 z późn. zm.) określają „minimalną liczbę doradców klienta".
W 2018 roku na stanowisku doradcy klienta w PUP W Siedlcach zatrudnionych było
11 doradców obsługujących zarówno mieszkańców Miasta Siedlce jak i powiatu. W strukturze
Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie funkcjonuje 9 etatów doradców w tym 4 etaty
doradców klienta indywidualnego.
Na podstawie stanu zatrudnienie w PUP w Węgrowie oraz PUP w Siedlcach, a także
porównując dane statystyczne należy przyjąć szacunkową liczbę etatów w powiatowym
urzędzie pracy obsługującym teren powiatu siedleckiego na poziomie PUP w Węgrowie tj. 26
pracowników na stanowiskach urzędniczych. Liczba stanowisk administracyjnych i obsługi
w dużej mierze zależy od warunków lokalowych, w jakich funkcjonować będzie planowana
jednostka.
Płaca minimalna brutto w 2019 r. (2.250 zł) wzrosła w stosunku do roku 2017 (2 000 zł)
o 250 zł. Stanowi to wzrost w stosunku 12,5% i taki wskaźnik przyjęto dla wstępnego
oszacowania kosztów wynagrodzeń i pochodnych w planowanej do utworzenia jednostce.
Szacowana wysokość środków na wynagrodzenia i pochodne dla stanu zatrudnienia

zakładanego na poziomie 26 os. po przeliczeniu wynosi ok.: 1 774,000 zł.
Odpis sporządził...^^^^^'
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Lokalizacja i koszty utrzymania jednostki
Biorąc pod uwagę zasoby lokalowe Powiatu Siedledeckiego należy stwierdzić,
iż w siedzibie urzędu nie ma obecnie możliwości wygospodarowania pomieszczeń dla
planowanej jednostki.

Powiat Siedlecki posiada nieruchomości poza miastem Siedlce, wykorzystywane
obecnie na cele oświatowe, kultury oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej. Nie jest możliwe
przeprowadzenie szybkich działań w zakresie zmiany przeznaczenia tych obiektów. Ponadto
ze względu na usługowy charakter powiatowych urzędów pracy lokalizowanie tego typu
jednostki z dala od głównych węzłów komunikacyjnych łączących wszystkie gminy powiatu,
może stanowić duże utrudnienie dla mieszkańców, którzy z jej usług będą zmuszeni korzystać.
W związku z powyższym do kosztów funkcjonowania planowanej jednostki należy
zaliczyć koszty wynajmu bądź zakupu odpowiedniego lokalu.
Na podstawie wstępnego rozeznania na rynku nieruchomości na terenie Miasta Siedlce
Wydział przestawia wybrane lokalizacje, które wg wstępnej oceny odpowiadałyby potrzebom
planowanej do utworzenia jednostki:
1. Lokal usługowy zlokalizowany w D.H. Millennium w Siedlcach ul. Bohaterów
Getta 3, ok. 700 m2, zlokalizowany na drugim piętrze, doprowadzone media,
klimatyzacja, ruchome schody, winda. Koszty do negocjacji.
2. Lokal handlowo-usługowy parter 143 m Siedlce Janowska 100. Lokal posiada

parking, dwa ciągi komunikacyjne. Lokalizacja; róg ul. Janowskiej i Kasztanowej
Siedlce. Koszt wynajmu netto 4.600 zł.
3. Lokal, u. Plac Sikorskiego, parter, pow. 153 m2 .Lokal posiada 2 wejścia,
klimatyzację, toaletę, zaplecze (możliwość połączenia z sąsiadującym lokalem
gastronomicznym o powierzchni 97 m2). Cena wynajmu netto 3.999 zł
4. Lokal użytkowy do remontu (na sprzedaż lub wynajem) ul. Kilińskiego 28. W lokalu
znajduje się 20 pomieszczeń o łącznej powierzchni 213,8 m2. Koszt wynajmu netto
6.500 zł
5. Lokal handlowo-usługowy w C.H. Atlas w Siedlcach ul. Morska 7, ok. 72,4 m2, lokal
zlokalizowany na parterze budynku. W budynku znajdują się: parking podziemny,
2 windy, pomieszczenia socjalne, klimatyzacja, wentylacja. Miesięczny koszt
wynajmu netto 3.982 zł.
Na etapie tworzenia jednostki konieczny będzie również zakup niezbędnego
wyposażenia, w tym: sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, wyposażenia
biurowego, mebli, wyposażenia technicznego i sanitarnego. W zależności od lokalizacji
niezbędne może być wykonanie prac remontowych lub adaptacyjnych do warunków
przewidzianych dla lokali użyteczności publicznej. W ocenie Wydziału Spraw Społecznych
koszty te można oszacować po ustaleniu przyszłej lokalizacji planowanej do utworzenia
jednostki z uwzględnieniem planowanej strukturę zatrudnienia.

KIEROWNIK
Wydziału/waw ^Społecznych
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Załącznik do informacji

Informacje statystyczne dotyczące powiatowych urzędów pracy
w Siedlcach

2017
Powiatowy Urząd Pracy
(wg inf. GUS)

Powiat
Siedlecki

Miasto

liczba mieszkańców powiatu 2017

w Sokołowie
Podlaskim

w Łosicach

w Węgrowie

Województwo

77 653,00

81 402,00

31 335,00

54 604,00

66 508,00

32,00

1 603,00

772,00

1 131,00

1 221,00

2 437,00

51,00

41,00

48,00

54,00

24 429,00

11 272,00

4 192,00

10 409,00

8 997,00

1 641 680,00

315,00

138,00

134,00

191,00

135,00

305,00

1 983,00

1 955,00

992,00

1 543,00

1 824,00

154 068,00

kobiety

52,80

52,70

50,30

48,90

55,30

51,20

soby poniżej 25 r.ż

7,50

16,30

15,80

17,90

16,30

11,70

pozostający bez pracy dłużej niż 1 rok

43,30

40,90

43,30

39,40

50,40

44,30

167,00

55,00

19,00

137,00

61,00

7 978,00

5,50

6,10

6,30

6,50

7,20

5,60

28,00

26,00

26,00

powierzchnia w km2
gęstość zaludnienia l.os./l km2

Pracujący
Pracujący na 1000 mieszkańców

Bezrobotni zarejestrowani na 31 XII 2017
w tym %:

w tym %:
Oferty pracy

Stopa bezrobocia rejestrowanego w %

Pracownicy PUP

63,00

w Sokołowie
Podlaskim
(wg sprawozdania za
2017 r.)

w Węgrowie
(wg wykonania planu
wydatków na
31.12.2017 r.)

w Siedlcach

w Łosicach *

2017 Wydatki w rozdz. 85333
w tym wynagrodzenia osobowe
(+pochodne, składki, PFRON)

4 229 241,00

b.d.

1 563 735,00

1 648 995,00

3 828 455,00

b.d.

1 450 675,00

1 576 891,76

2018 Wydatki w rozdz. 85333
w tym wynagrodzenia osobowe
(+pochodne, składki, PFRON)

4 427 437,00

b.d.

b.d

b.d

3 970 836,00

b.d.

b.d

b.d.

*w BiP Starostwa Powiat wego w Łosicach nie opublikowan
Odpis sporządził..
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5 384 617,00

Informacja dot. funkcjonowania powiatowych urzędów pracy
2017
Powiatowy Urzed Pracy
(wg inf. GUS)
liczba mieszkańców powiatu 2017
powierzchnia w km2
gęstość zaludnienia l.os./l km2
Pracujący
Pracujący na 1000 mieszkańców
Bezrobotni zarejestrowani na 31 XII 2017
w tym % zarejestrowanych:

w Siedlcach

Miasto
77 653,00
32,00
2 437,00
24 429,00
315,00
1 983,00

kobiety
osoby poniżej 25 r.ż
pozostający bez pracy dłużej niż 1 rok

Oferty pracy
Stopa bezrobocia rejestrowanego w %

Powiat Siedlecki w Łosicach
w Sokołowie
w Węgrowie
Województwo
81 402,00
31 335,00
54 604,00
66 508,00
5 384 617,00
1 603,00
772,00
1 131,00
1 221,00
51,00
41,00
48,00
54,00
11 272,00
4 192,00
10 409,00
8 997,00
1 641 680,00
138,00
134,00
191,00
135,00
305,00
1 955,00
992,00
1 543,00
1 824,00
154 068,00

52,80
7,50
43,30
167,00
5,50

Pracownicy PUP

63,00

w Siedlcach

52,70
16,30
40,90
55,00
6,10

50,30
15,80
43,30
19,00
6,30

48,90
17,90
39,40
137,00
6,50

55,30
16,30
50,40
61,00
7,20

28,00

25,00

26,00|

w Łosicach

w Sokołowie
(wg sprawozdania za
2017 r.)

w Węgrowie
(wg wykonania
plau wydatków na
31.12.2017 r.)

2017 Wydatki w rozdz. 85333
w tym wynagrodzenia osobowe
2017 (+pochodne, składki, PFRON)

4 229 241,00

1 563 735,00

1 648 995,00

3 828 455,00

1 450 675,00

1 576 891,76

2018 Wydatki w rozdz. 85333
w tym wynagrodzenia osobowe
2018 (+pochodne, składki, PFRON)

4 427 437,00
3 970 836,00
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Stanisław Biardzki

51,20
11,70
44,30
7 978,00
5,60

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w Stoku Lackim
ul. Pałacowa 1, 08-110 Siedlce
tel./fax (25)631-41-21, 633-08-60, 511-467-943
Stok Lacki, 01.04.2019r.
PPP-P .011-1.6.2019
Starostwo Powiatowe w Siedlcach
ul Piłsudskiego 40
08-110 Siedlce

Starostwo Powiatowe w Siedlcach

ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
02484317
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Wydział Organizacyjny

Przyjał:Magda Górzna
Wydział Organizacyjny
Załączników:0

W odpowiedzi na pismo OR.003.2.2019 z dnia 01.04.2019r. wysłanego drogą
e-mail, Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej w Stoku
Lackim przedstawia informację dotyczącą w/w pisma.
Zgłoszenia na badania dzieci dokonują rodzice/opiekunowie prawni którzy
podlegają rejestracji w sekretariacie, następnie przekazywane są do poszczególnych
pracowników i realizowane według kolejności zgłoszeń.
Poza kolejnością rozpatrywane są zgłoszenia dotyczące interwencji kryzysowych (tj:
okaleczenia, próby samobójcze, traumatyczne wydarzenia losowe, itp.) jak również
badania psychologiczno — pedagogiczne spowodowane długim pobytem dziecka w
szpitalu, ciężkimi chorobami które w rezultacie kwalifikują się do nauczania
indywidualnego na terenie domu ze względu na stan zdrowia, który znacznie utrudnia
lub uniemożliwia naukę dziecka w szkole.
Zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów dotyczące diagnozy psychologicznej,
pedagogicznej, logopedycznej, integracji sensorycznej, wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka realizowane są wg kolejności zgłoszeń zgodnie z możliwościami
pracowników uprawnionych do udzielania takich form pomocy.

Na dzień 22,03.2019r. ter przedstawia się to następująco:

Diagnozy przeprowadzane na terenie Poradni:
• diagnoza psychologiczno — pedagogiczna — zajęte wszystkie diagnozy do
końca sierpnia roku szkolnego 2018/2019
• diagnoza psychologiczna — czas oczekiwania ponad 3 miesiące (pozostało
około 10 terminów)
• diagnoza integracji sensorycznej — ponad 4 miesiące
• diagnoza logopedyczna — czas oczekiwania powyżej 1 miesiąca
• diagnoza Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka (do 6 roku życia) — czas
oczekiwania ponad 4 miesiące
• diagnoza zawodoznawcza — wszystkie terminy zajęte do końca sierpnia
1

Terapie przeprowadzane na terenie Poradni:
• terapia integracji sensorycznej — wszystkie terminy do końca sierpnia są zajęte
(lista dzieci oczekujących na terapię przewiduje ok 2 lat oczekiwania)
• terapia logopedyczna — wszystkie terminy do końca sierpnia są już zajęte
• masaż taktylny — wszystkie terminy do końca sierpnia są zajęte (lista dzieci
zapisanych a oczekujących na masaż przewiduje ok 2 lat oczekiwania).
• konsultacje ortograficzne — czas oczekiwania ponad 2 miesiące (do końca
sierpnia pozostało kilka wolnych terminów)
Terenem działania Poradni jest Powiat Siedlecki, obejmujący 13 gmin.
Pragniemy podkreślić iż w poprzednim roku szkolnym 2017/18 ogółem objętych
pomocą Poradni było 16 406 dzieci i młodzieży, natomiast w obecnym roku
szkolnym 2018/19 liczba ta wzrosła i wynosi 17 120 dzieci i młodzieży w tym:
35 Przedszkoli — 1861 dzieci, 45 Szkół Podstawowych - 6831, 32 Gimnazjów — 1494.
Z usług Poradni korzystają również dzieci i młodzież ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim, z Domu Dziecka na Zielonym Wzgórzu
w Kisielanach, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Gostchorzy i
Wojnowie.
Z usług Poradni w 2018 roku skorzystało 1023 dzieci i młodzieży, w wieku:
Z do 3-go roku życia — 65
Z w wieku przedszkolnym - 194
Z dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej — 696
Z dzieci uczęszczających do gimnazjum — 67
Z młodzież nie ucząca się — 1

W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. przeprowadzono 996 różnych
diagnoz oraz wydano 297 orzeczeń.
Zgodnie z zadaniami Poradni nasi specjaliści uczestniczą w spotkaniach z
placówkami w ramach współpracy ze szkołami. Każdy z psychologów ma pod
swoją opieką 7-8 szkół z terenu powiatu siedleckiego i raz w tygodniu udzielają
wsparcia dzieciom, rodzicom, nauczycielom. Dodatkowo dyrektorzy szkół,
pedagodzy szkolni, poprzez pisemny wniosek składali także zapotrzebowanie na
oddelegowanie pracownika Poradni tj: psychologa, pedagoga, logopedę lub doradcę
zawodowego na różnego rodzaju warsztaty, szkolenia dla uczniów, rodziców czy
nauczycieli. W 2018r. wpłynęło 84 takich wniosków.
DYREKTOR

Mirosław Bieniek
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