UCHWAŁA NR XXII/63/2019
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH
z dnia 15 maja 2019 r.
w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Siedleckiego za 2018 rok
Na podstawie art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 511) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Raport o stanie Powiatu Siedleckiego za 2018 rok, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
Karol Tchórzewski
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I.

Wprowadzenie

Ustawodawca wprowadził do prawa samorządowego nowy dokument - raport o stanie gminy, powiatu,
województwa. Reguluje go ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych (D. U. 2018, poz. 130).
Zgodnie z art. 30a znowelizowanej ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2019, poz. 511)
raport obejmuje podsumowanie działalności organu wykonawczego (zarządu powiatu) w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał organu stanowiącego i budżetu
obywatelskiego.
Po raz pierwszy raport przygotowywany i rozpatrywany będzie w tym roku (do 30 czerwca) i będzie
dotyczyć działalności organu wykonawczego w 2018 r. Z uwagi na jego połączenie z instytucją absolutorium
i rozpatrywanie na tej samej sesji organu stanowiącego, uznać go należy za swoiste uzupełnienie tej
problematyki. Innymi słowy, przedmiotem raportu będą co do zasady zagadnienia z zakresu działalności
organu wykonawczego z wyłączeniem problematyki szeroko rozumianych spraw finansowych.
Raport o stanie gminy/powiatu/województwa oraz procedurę jego rozpatrzenia ustawodawca uregulował
rozdzielając uprawnienia pomiędzy organ wykonawczy (przygotowanie raportu i jego przedstawienie) oraz
organ stanowiący (zwłaszcza rozpatrzenie raportu oraz udzielenie albo nieudzielenie wotum zaufania).
Z przepisów samorządowych ustaw ustrojowych wynika jednak również szereg innych zależności między
tymi organami, które wpływają na samodzielność poszczególnych organów poprzez to jej ograniczenie, bądź
też pozostawienie względnie większej swobody w określonym zakresie.
Raport opracowano na podstawie materiałów przygotowanych przez kierowników jednostek
organizacyjnych Powiatu Siedleckiego oraz kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

II.

Podstawowe dane dotyczące Powiatu Siedleckiego

Siedzibą władz powiatu jest Starostwo Powiatowe w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Na dzień
31 grudnia 2018 r. Powiat liczył 81 739 mieszkańców. Powierzchnia wynosi ponad 160 tys. hektarów.
W skład powiatu wchodzi 13 gmin. 12 z nich to gminy wiejskie (Domanice, Korczew, Kotuń,
Mokobody, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie i Zbuczyn) i jedna
gmina miejsko-wiejska (Mordy). W powiecie są 343 miejscowości.
Powiat siedlecki położony jest we wschodniej części województwa mazowieckiego, w obrębie Niziny
Południowo-podlaskiej. Centralna i północna część powiatu siedleckiego należy do Wysoczyzny Siedleckiej,
północno-wschodnia część do Podlaskiego Przełomu Bugu (część gminy Korczew), południowo-wschodnia
do Równiny Łukowskiej (gmina Zbuczyn i Wiśniew), południowo-zachodnia do Wysoczyzny Żelechowskiej
(fragmenty gminy Domanice i Wodynie) i do Obniżenia Węgrowskiego (część gmin Domanice, Kotuń,
Mokobody, Skórzec i Wodynie).
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III.

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Siedleckiego za 2018 rok i sytuacji
finansowej Powiatu

Uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 20 grudnia 2017 roku budżet na 2018 rok w zakresie
dochodów zamykał się kwotą 68.081.169,00 zł. Na przestrzeni roku 2018 został zwiększony o 18,51% tj.
kwotę 12.602.275,00 zł i ukształtował się na poziomie 80.683.444,00 zł. Planowane dochody wykonano
w kwocie 81.519.915,63 zł co stanowi 101,04% planu z tego:
- dochody bieżące 56.045.624,55 zł
- dochody majątkowe –
25.474.291,08 zł
Źródłami dochodów w 2018 roku były:
- subwencja ogólna –
26.709.866,00 zł
- udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –
14.136.829,87 zł
- dochody własne Powiatu –
5.564.939,68 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa –
1.934.694,51 zł
- dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień z organami
administracji rządowej –
11.589.832,71 zł
- dotacje celowe na zadania wykonywane na podstawie
porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego –
6.310.573,30 zł
- dotacje na programy finansowane z udziałem środków
Unii Europejskiej –
15.105.432,84 zł
- środki pozyskane z innych źródeł –
167.746,72 zł
Określony przez Radę Powiatu budżet po stronie wydatków zamykał się kwotą 70.581.169,00 zł. Na
przestrzeni roku 2018 w związku z decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Mazowieckiego zmieniającymi
dochody budżetu oraz zawartymi porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego
o współfinansowaniu zadań, plan wydatków został zwiększony o 21.512.218,00 zł tj. o 30,48% planu
bazowego. Plan wydatków po zmianach w kwocie 92.093.387,00 zł wykonano w wysokości 88.783.278,49 zł
co stanowi 96,41% planu, z tego:
- wydatki bieżące
48.443.778,56 zł
- wydatki majątkowe 40.339.499,93 zł
Wydatki przeznaczono na finansowanie zadań z zakresu :
- rolnictwa i łowiectwa –
38.354,00 zł
- leśnictwa –
405.605,72 zł
- transportu i łączności –
48.863.334,42 zł
- turystyki –
15.000,00 zł
- gospodarki mieszkaniowej –
788.986,64 zł
- działalności usługowej –
1.864.962,08 zł
- administracji publicznej –
11.508.143,46 zł
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa ( wybory do rady powiatu) –
30.269,69 zł
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej –
87.075,32 zł
- wymiaru sprawiedliwości –
187.811,76 zł
- obsługi długu publicznego –
113.343,79 zł
- oświaty i wychowania –
6.029.343,79 zł
- ochrony zdrowia –
14.535,00 zł
- pomocy społecznej –
646.637,74 zł
- pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej –
1.900.827,55 zł
- edukacyjnej opieki wychowawczej –
10.338.139,44 zł
- rodziny –
4.103.353,40 zł
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska –
286.975,99 zł
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego –
1.189.810,00 zł
4
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- kultury fizycznej –
370.387,30 zł
Na koniec roku 2018 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne zarówno w Starostwie Powiatowym jak
i w jednostkach organizacyjnych powiatu.
Odnotowano zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 1.271.855,24 zł., które w świetle
obowiązujących przepisów stanowią koszty 2018 roku , a których terminy płatności przypadają na 2019 rok.
Odnotowano również należności w kwocie 489.074,62 zł z tego:
- należności wymagalne465.414,35 zł
- należności niewymagalne 23.660,27 zł
Wykonane wydatki pozwoliły na zrealizowanie zadań powiatu, utrzymanie finansowania zadań na
dobrym i bardzo dobrym poziomie oraz polepszenie warunków materialno-technicznych i rozwój
infrastruktury drogowej.
Budżet bazowy na 2018 rok był budżetem niezrównoważonym z planowanym deficytem
w wysokości 2.500.000,00 zł finansowanym środkami z planowanego kredytu długoterminowego. W toku
wykonywania budżetu w wyniku wprowadzanych zmian w budżecie uchwalono ostatecznie planowany
deficyt w wysokości 11.409.943,00 zł finansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków
z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 3.909.943,00 zł oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu
długoterminowego w kwocie 10.000.000,00 zł., z którego kwotę 2.500.000,00zł przeznaczono na spłatę rat
kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
Na przestrzeni roku 2018 w wyniku oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi wykonane
dochody - 81.519.915,63zł; wykonane wydatki - 88.783.278,49 zł., uzyskano zmniejszenie deficytu o kwotę
4.146.580,14 zł.
Deficyt budżetu na dzień 31.12.2018 roku ukształtował się na poziomie - 7.263.362,86 zł.
Uzyskane przychody w kwocie 13.909.943,48 zł pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych
w kwocie 3.909.943,48 zł i zaciągniętego kredytu w kwocie 10.000.000,00zł uruchomionego Uchwałą Rady
Powiatu Nr XLI/245/2018 z dnia 24 września 2018 roku przeznaczono na sfinansowanie deficytu w kwocie
7.263.362,86 zł i spłatę rat kredytu z lat ubiegłych w kwocie 2.500.000,00 zł.
W wyniku rozliczenia wykonania budżetu za 2018 r. uzyskano wolne środki w kwocie 4.146.580,62 zł.
Na dzień 31 grudnia 2018 roku Powiat Siedlecki posiadał zobowiązania z tytułu kredytów
długoterminowych w wysokości 13.500.000,00 zł z tego:
- 3.500.000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w 2017 roku,
- 10.000.000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w 2018 roku.
Spłatę kredytów zaplanowano w:
- 2019 rok – 1.500.000,00zł
i
2.000.000,00 zł
- 2020 rok - 2.000.000,00zł
i
1.500.000,00 zł
- 2021 rok 3.500.000,00 zł
- 2022 rok 3.000.000,00 zł.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań o których mowa w art.243 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych ukształtował się w:
- 2018 r. - 3,21%
- 2019 r. - 6,66%
- 2020 r. - 6,49%
- 2021 r. - 6,14%
- 2022 r. - 5,46%
Zadłużenie Powiatu na koniec 2018 roku i kolejnych lat 2019-2022 nie przekracza dopuszczalnego
wskaźnika spłaty zobowiązań z tytułu rat kredytów wraz z odsetkami określonego w art.243 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.).
5
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IV.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Powiat Siedlecki posiada niżej wymienione mienie komunalne o uregulowanym stanie prawnym na
prawach własności:
1. Grunty o pow. 788,9645 ha + 121/3084 części działki Nr 104 w Siedlcach Skwer Niepodległości 2
(w tym 780,0595 ha pow. niewyszacowanych dróg powiatowych) o wartości:
1 347 606,88 zł
2. Środki trwałe o wartości
244 037 050,26 zł
w tym:
a) budynki i budowle o wartości
240 235 628,43 zł
b) środki transportu o wartości
1 400 923,40 zł
c) maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwałe o wartości
2 400 498,43 zł
3. Pozostałe środki trwałe
o charakterze wyposażenia o wartości
3 935 210,53 zł
w tym:
zbiory biblioteczne
105 127,21 zł
4. Wartości niematerialne i prawne o wartości
4 111 168,96 zł
w tym:
a) o wartości do 3500,00 zł
425 465,80 zł
b) o wartości powyżej 3500,00 zł
3 685 703,16 zł
5. Długoterminowe aktywa finansowe (sześć udziałów członkowskich Spółdzielni
Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach) o wartości
60 000,00 zł
Ogółem wartość mienia komunalnego 253 491 036,63 zł.
Wartość stanu mienia komunalnego Powiatu na dzień 31 grudnia 2018 r. zwiększyła się o kwotę
44 484 363,26 zł, tj. o 21,28 % w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Tak znaczny wzrost wartości mienia Powiatu wynika z poniższych decyzji gospodarczych
w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu i tak, w:
1. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach, zmiana wartości mienia wynika z:
a) zwiększenia wartości pozostałych śr. trwałych:
- przeklasyfikowanie śr. trwałych do pozostałych środków
trwałych (zgoda Zarządu Powiatu) w związku z zakończeniem
projektu „Rozwój e-usług w powiecie siedleckim”
b) zwiększenia wartości niematerialnych i prawnych o wartości do 3500 zł:
w tym:
- zakup MS Office
- przeklasyfikowanie z wartości niematerialnych i prawnych o wartości
powyżej 3500 zł (zgoda Zarządu Powiatu) w związku z zakończeniem
projektu „Rozwój e-usług w powiecie siedleckim”
a także decyzji zmniejszających wartość, wynikających z:
a) zmniejszenia wartości śr. trwałych:
- przeklasyfikowanie śr. trwałych do pozostałych środków
trwałych (zgoda Zarządu Powiatu) w związku z zakończeniem
projektu „Rozwój e-usług w powiecie siedleckim”
b) zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 3500 zł
- przeklasyfikowanie do wartości niematerialnych i prawnych

11 212,64 zł

1 671,57 zł
3 428,20 zł

11 212,64 zł
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o wartości do 3500 zł (zgoda Zarządu Powiatu) w związku z zakończeniem
projektu „Rozwój e-usług w powiecie siedleckim”
3 428,20 zł
Stan mienia komunalnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w wyniku powyższych decyzji
zwiększył się o kwotę 1 671,57 zł.
2.

3.

Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim, zmiana wartości mienia wynika
z:
a) zwiększenia wartości śr. trwałych
- zakup samochodu Renault Trafic
133 070,00 zł
b) zwiększenia wartości pozostałych śr. trwałych w tym:
- zakup wyposażenia
70 295,21 zł
- nieodpłatne otrzymanie (podręczniki, materiały
edukacyjne i materiały ćwiczeniowe nieodpłatnie
otrzymane z MEN) oraz zakupione z dotacji celowej
8 670,15 zł
- zakup książek
183,00 zł
a także decyzji zmniejszających wartość, wynikających z:
a) zmniejszenia wartości pozostałych śr. trwałych:
- likwidacji pozostałych śr. trwałych o charakterze wyposażenia nienadających się do dalszego
użytku
107 771,51 zł
- nieodpłatne przekazanie materiałów ćwiczeniowych
dla uczniów bez obowiązku zwrotu
2 831,00 zł
W wyniku powyższych decyzji stan mienia komunalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno–
Wychowawczym zwiększył się o kwotę 101 615,85 zł.
Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, zmiana wartości mienia wynika z:
a) zwiększenia wartości pozostałych śr. trwałych
w tym:
zakup:
- mebli, art. AGD, p.poż.,
nieodpłatne otrzymanie:
- komputerów, monitorów, urządzeń wielofunkcyjnych i laptopów
- zbiorów bibliotecznych
przeklasyfikowanie:
- śr. trwałych do pozostałych środków trwałych (zgoda Zarządu
Powiatu z dnia 27.08.2018 r.) w związku z zakończeniem projektu
„Rozwój e-usług w powiecie siedleckim”
- wartości niematerialnych i prawnych do pozostałych środków
trwałych (zgoda Zarządu Powiatu z dnia 27.08.2018 r.) w związku
z zakończeniem projektu „Rozwój e-usług w powiecie siedleckim”
a także decyzji zmniejszających wartość, wynikających z:
a) zmniejszenia wartości śr. trwałych:
- przeklasyfikowanie śr. trwałych do pozostałych środków trwałych
(zgoda Zarządu Powiatu z dnia 27.08.2018 r.) w związku
z zakończeniem projektu „Rozwój e-usług w powiecie siedleckim”
b) zmniejszenia wartości pozostałych śr. trwałych:
- likwidacja pozostałych śr. trwałych o charakterze wyposażenia (meble, art.
wyposażenia, ręczniki, pościel) nienadających się do dalszego użytku
c) zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych:
- przeklasyfikowanie wartości niematerialnych i prawnych do

44 731,32 zł
14 253,94 zł
949,50 zł

14 872,64 zł
1 342,00 zł

14 872,64 zł
48 289,85 zł
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pozostałych środków trwałych (zgoda Zarządu Powiatu z dnia 27.08.2018 r.)
w związku z zakończeniem projektu „Rozwój e-usług w powiecie siedleckim”

1 342,00 zł

W wyniku powyższych decyzji stan mienia komunalnego w Domu na Zielonym Wzgórzu zwiększył się
o kwotę 11 644,91 zł.
4.

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach, zmiana wartości mienia wynika z:
a) zwiększenia wartości pozostałych śr. trwałych:
- zakup mebli (biurko – 2 szt., szafka – 2 szt., szafa),
stacji roboczej – 2 szt., monitora, niszczarki
12 972,03 zł
b) zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych:
- zakup MS Office – szt. 3
3 097,53 zł
Stan mienia komunalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach w wyniku powyższych
decyzji zwiększył się o kwotę 16 069,56 zł.

5. Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim, zmiana wartości mienia
wynika z:
a) zwiększenia wartości pozostałych śr. trwałych:
- zakup pomocy dydaktycznych, pomocy do integracji
sensorycznej oraz innego wyposażenia
11 658,68 zł
b) zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych:
- zakup oprogramowania
542,64 zł
a także decyzji zmniejszających wartość, wynikających z:
a) zmniejszenia wartości pozostałych śr. trwałych:
w tym:
- likwidacja pozostałych śr. trwałych o charakterze wyposażenia
nienadających się do dalszego użytku
44 139,70 zł
- zdjęcie z ewidencji pozostałych śr. trwałych wyposażenia poniżej
wartości początkowej 300 zł zgodnie z Uchwałą Nr 192/383/2018
Zarządu Powiatu z dnia 21.05.2018 r. w sprawie ustalenia dolnej
granicy wartości początkowej pozostałych środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych objętych ewidencją
ilościową-wartościową
47 053,60 zł
b) zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych:
- likwidacji wartości niematerialnych i prawnych, które były
przestarzałe technologicznie i utraciły wartość użytkową
21 060,81 zł
Stan mienia Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w wyniku powyższych decyzji
zmniejszył się o kwotę 100 052,79 zł.
6. Starostwie Powiatowym w Siedlcach, zmiana wartości mienia wynika z:
a) zwiększenia wartości śr. trwałych
44 364 366,34 zł
w wyniku:
 zakończenia inwestycji drogowych zaplanowanych na 2018 r. i przyjęcia na
stan śr. trwałych
44 308 698,80 zł
 zakupu
w tym:
- elektronicznego systemu do głosowania i transmisji obrad Rady Powiatu 23 367,54 zł
- drona – bezzałogowego statku powietrznego
Yuneec Typhoon H520 wraz z osprzętem
20 000,00 zł
 przejęcia na podstawie postanowienia sądu
8
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samochodu osobowego Mercedes Benz KN51PBF
b) zwiększenia wartości pozostałych śr. trwałych
w wyniku:
 zakupu
w tym:
- sprzętu elektronicznego
- zagęszczarki i pilarki
- pozostałych śr. trwałych o charakterze wyposażenia
 przejęcia na podstawie postanowienia sądu
samochodów zholowanych z dróg powiatowych
 przeklasyfikowania śr. trwałych do pozostałych śr. trwałych
na podstawie decyzji Zarządu Powiatu z dnia 05.03.2018 r. w związku
z zakończeniem projektu „Rozwój e-usług w powiecie siedleckim”
 przeklasyfikowania wartości niematerialnych i prawnych
do pozostałych śr. trwałych na podstawie decyzji Zarządu Powiatu
z dnia 05.03.2018 r. w związku z zakończeniem projektu „Rozwój
e-usług w powiecie siedleckim”
c) zwiększenia wartości niematerialnych i prawnych w wyniku
zakupu licencji (SERWER, WINDOWS, Microsoft Office)
a także decyzji zmniejszających wartość wynikających z:
a) zmniejszenia wartości śr. trwałych
w tym:
 przeklasyfikowanie śr. trwałych do pozostałych śr. trwałych
na podstawie decyzji Zarządu Powiatu z dnia 05.03.2018 r.
w związku z zakończeniem projektu „Rozwój e-usług
w powiecie siedleckim”
 przekazanie środków trwałych w formie darowizny
- dron – bezzałogowy statek powietrzny Yuneec Typhoon H520
wraz z osprzętem dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu
 likwidacja śr. trwałych
- przejętego na podstawie postanowienia sądu
samochodu osobowego Mercedes Benz KN51PBF
b) zmniejszenia wartości pozostałych śr. trwałych
w wyniku:
 przekazania w formie darowizny
- zestawu komputerowego dla OSP Dąbrówka Ług
- zestawu komputerowego dla OSP Skórzec
 likwidacji przejętych na podstawie postanowienia sądu
samochodów zholowanych z dróg powiatowych
c) zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych w wyniku
przeklasyfikowania wartości niematerialnych i prawnych do
pozostałych śr. trwałych na podstawie decyzji Zarządu Powiatu
z dnia 05.03.2018 r. w związku z zakończeniem projektu
„Rozwój e-usług w powiecie siedleckim”

12 300,00 zł
136 827,39 zł
113 088,28 zł
65 288,24 zł
8 562,00 zł
39 238,04 zł
11 850,00 zł
9 205,11 zł

2 684,00 zł
15 728,10 zł
41 505,11 zł

9 205,11 zł
20 000,00 zł
12 300,00 zł
19 318,56 zł
6 768,56 zł
3 056,10 zł
3 712,46 zł
12 550,00 zł

2 684,00 zł

W wyniku powyższych decyzji stan mienia komunalnego Starostwa Powiatowego w Siedlcach zwiększył
się o kwotę 44 453 414,16 zł.
Prawo własności mienia komunalnego uregulowano decyzjami Wojewody Mazowieckiego
stwierdzającymi nieodpłatne nabycie przez Powiat Siedlecki z mocy prawa mienia Skarbu Państwa oraz
Aktami Notarialnymi potwierdzającymi nabycie lub sprzedaż.
9
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Mienie komunalne pozostaje w zarządzie (z wyłączeniem gruntów) i użytkowaniu (również grunty)
jednostek organizacyjnych Powiatu:
a) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach,
b) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim,
c) Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach,
d) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach,
e) Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim,
f) Starostwa Powiatowego w Siedlcach (zarządza wszystkimi gruntami Powiatu).
Powiat Siedlecki nie posiada innych niż własność praw majątkowych.
Dochody z majątku Powiatu w 2018 roku z tytułu:
a) najmu, dzierżawy wyniosły
b) sprzedaży składników majątkowych wyniosły

372 052,13 zł
17 005,65 zł

Na stan mienia komunalnego w 2018 r., analogicznie jak w minionym okresie znaczny wpływ mogą
mieć poniższe uwarunkowania, które w okresie sprawozdawczym nie zostały rozstrzygnięte:
- niewyszacowana aktualnie wartość dróg powiatowych o pow. 780,0595 ha.
Informacja o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 2018 r.
Stan na dzień
31.12.2017 r.
I. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W MORDACH
1. Grunty o pow. 0,3457 ha
- zł
2. Środki trwałe
246 169,64 zł
w tym:
budynki i budowle
234 957,00 zł
maszyny, urządzenia techniczne i inne środki
11 212,64 zł
trwałe
3. Pozostałe środki trwałe o charakterze
378 639,15 zł
wyposażenia
w tym:
a) zbiory biblioteczne
59 165,75 zł

Stan na dzień
31.12.2018 r.
- zł
234 957,00 zł
234 957,00 zł
- zł
389 851,79 zł
59 165,75 zł

4. Wartości niematerialne i prawne:
26 196,01 zł
27 867,58 zł
w tym:
a) o wartości do 3500,00 zł
22 767,81 zł
27 867,58 zł
b) o wartości powyżej 3500,00 zł
3 428,20 zł
- zł
Razem (poz. 1-4)
651 004,80 zł
652 676,37 zł
II. SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W STOKU LACKIM
1. Grunty o pow. 4,3174 ha
- zł
- zł
2. Środki trwałe
4 593 484,23 zł
4 726 554,23 zł
w tym:
budynki i budowle
3 864 841,52 zł
3 864 841,52 zł
maszyny, urządzenia techniczne i inne środki
486 453,11 zł
486 453,11 zł
trwałe
środki transportu
242 189,60 zł
375 259,60 zł
3. Pozostałe środki trwałe o charakterze
982 464,09 zł
951 009,94 zł
wyposażenia
10
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w tym:
a) zbiory biblioteczne
4. Wartości niematerialne i prawne
w tym:
a) o wartości do 3500,00 zł
b) o wartości powyżej 3500,00 zł
Razem (poz. 1-4)

10 102,54 zł
11 176,00 zł

16 124,69 zł
11 176,00 zł

6 357,00 zł
4 819,00 zł
5 587 124,32 zł

6 357,00 zł
4 819,00 zł
5 688 740,17 zł

III. DOM NA ZIELONYM WZGÓRZU W KISIELANACH
1. Grunty o pow. 1,7733 ha
- zł
2. Środki trwałe
2 667 329,20 zł
w tym:
budynki i budowle
2 305 086,23 zł
maszyny, urządzenia techniczne i inne środki
283 591,67 zł
trwałe
środki transportu
78 651,30 zł
3. Pozostałe środki trwałe o charakterze
604 571,69 zł
wyposażenia
w tym:
a) zbiory biblioteczne
28 887,27 zł
4. Wartości niematerialne i prawne
10 475,49 zł
w tym:
a) o wartości do 3500,00 zł
7 047,29 zł
b) o wartości powyżej 3500,00 zł
3 428,20 zł
Razem (poz. 1-4)
3 282 376,38 zł
IV. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEDLCACH
1. Środki trwałe
79 539,26 zł
w tym:
maszyny, urządzenia techniczne i inne środki
79 539,26 zł
trwałe
2. Pozostałe środki trwałe o charakterze
112 227,09 zł
wyposażenia
w tym:
a) zbiory biblioteczne
- zł
3. Wartości niematerialne i prawne
27 338,55 zł
w tym:
a) o wartości do 3500,00 zł
21 128,75 zł
b) o wartości powyżej 3500,00 zł
6 209,80 zł

- zł
2 652 456,56 zł
2 305 086,23 zł
268 719,03 zł
78 651,30 zł
632 431,24 zł
29 836,77 zł
9 133,49 zł
9 133,49 zł
- zł
3 294 021,29 zł
79 539,26 zł
79 539,26 zł
125 199,12 zł
- zł
30 436,08 zł
24 226,28 zł
6 209,80 zł

Razem (poz. 1-3)
219 104,90 zł
235 174,46 zł
V. POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W STOKU LACKIM
1. Grunty o pow. 0,0313 ha
1. Środki trwałe
957 853,49 zł
957 853,49 zł
w tym:
budynki i budowle
924 784,15 zł
924 784,15 zł
maszyny, urządzenia techniczne i inne środki
33 069,34 zł
33 069,34 zł
trwałe
11
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2. Pozostałe środki trwałe o charakterze
345 280,22 zł
wyposażenia
w tym:
a) zbiory biblioteczne
- zł
3. Wartości niematerialne i prawne
35 294,17 zł
w tym:
a) o wartości do 3500,00 zł
23 587,05 zł
b) o wartości powyżej 3500,00 zł
11 707,12 zł
Razem (poz. 1-4)
1 338 427,88 zł
VI. STAROSTWO POWIATOWE W SIEDLCACH
1. Grunty o pow. 788,9645 ha + 121/3084
1 347 606,88 zł
części działki Nr 104 w Siedlcach Skwer
Niepodległości 2 (w tym 780,0595 ha - pow.
niewyszacowanych dróg powiatowych)
2. Środki trwałe
191 062 828,49 zł
w tym:
budynki i budowle
środki transportu
maszyny, urządzenia techniczne i inne środki
trwałe
3. Pozostałe środki trwałe o charakterze
wyposażenia
w tym:
a) zbiory biblioteczne
4. Wartości niematerialne i prawne
w tym:
a) o wartości do 3500,00 zł
b) o wartości powyżej 3500,00 zł
5. Długoterminowe aktywa finansowe
w tym:
a) dwa udziały członkowskie do Spółdzielni
Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą w
Wodyniach
Razem (poz. 1-5)
Ogółem stan mienia komunalnego

V.

265 745,60 zł
- zł
14 776,00 zł
10 652,40 zł
4 123,60 zł
1 238 375,09 zł
1 347 606,88 zł

235 385 689,72 zł

188 597 260,73 zł
947 012,50 zł
1 518 555,26 zł

232 905 959,53 zł
947 012,50 zł
1 532 717,69 zł

1 453 464,01 zł

1 570 972,84 zł

- zł
4 004 735,71 zł

- zł
4 017 779,81 zł

331 500,95 zł
3 673 234,76 zł
60 000,00 zł

347 229,05 zł
3 670 550,76 zł
60 000,00 zł

60 000,00 zł

60 000,00 zł

197 928 635,09 zł
209 006 673,37 zł

242 382 049,25 zł
253 491 036,63 zł

Edukacja publiczna

Powiat Siedlecki w 2018 roku był organem prowadzącym 3 placówek oświatowych: Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Mordach, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim oraz
Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach, jest placówką oświatową, w skład którego
w 2018 r. wchodziła Szkoła Policealna dla Dorosłych, Branżowa Szkoła I Stopnia oraz Technikum
Uzupełniające.
Szkoła Policealna, w 2018 r. kształciła osoby dorosłe, w systemie zaocznym, na kierunku technik
turystyki wiejskiej.
12

Id: 3325845C-BDA0-47C5-8528-BF92477A7378. Uchwalony

Strona 12

Branżowa Szkoła I Stopnia założona została z dniem 1 września 2018 r. uchwałą Rady Powiatu
w Siedlcach Nr XXXVIII/228/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. (kształcenie w zawodzie: krawiec). Od początku
roku szkolnego 2018/2019 w Branżowej Szkole I Stopnia nie było uczniów, nie wpłynęły w bieżącym roku
szkolnym 2018/2019 żadne podania o przyjęcie do nowoutworzonej szkoły.
Ponadto, uchwałą Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 kwietnia 2018 r. zlikwidowane zostało
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych – Technikum Uzupełniające. Technikum Uzupełniające w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach (szkoła dla dorosłych) funkcjonowało do 2015 r. Na podstawie art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 205, poz. 1206) ten typ szkoły został zniesiony. Podjęta uchwała miała więc charakter
porządkowy.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim jest placówką, do której w 2018
roku uczęszczały dzieci i młodzież z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym, znacznym
i głębokim, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wchodziły: Powiatowe Przedszkole Specjalne,
Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna, Publiczne Gimnazjum Specjalne, Branżowa Szkoła I Stopnia
Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.
W roku 2018 na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku
Lackim, z uwagi na brak uczniów oraz brak od 2004 r. wniosków osób chętnych o przyjęcie do tej szkoły,
oraz brak odpowiednich warunków do prowadzenia tego rodzaju szkoły - Rada Powiatu w Siedlcach podjęła
Uchwałę Nr XXXVII/217/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Branżowej
I Stopnia Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim. Na skutek wydania
przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty negatywnej opinii w niniejszej sprawie, szkoła nie została
zlikwidowana. Na rok szkolny 2018/2019 również nie wpłynęły podania o przyjęcie do Branżowej Szkoły I
Stopnia Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim.
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim, w 2018 roku
funkcjonowała w Stoku Lackim przy ul. Pałacowej 1 oraz w Punkcie Konsultacyjnym w Siedlcach, przy ul.
10 Lutego 63. Udzielała dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno–pedagogicznej i logopedycznej oraz
pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży,
prowadziła wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zajęcia terapeutyczne, warsztaty oraz inne formy
pomocy dostosowane do potrzeb dzieci i młodzieży.
W 2018 roku Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna na podstawie porozumienia zawartego 22
listopada 2017 r. pomiędzy Starostą Siedleckim a Ministerstwem Edukacji Narodowej, realizowała w ramach
programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” zadanie prowadzenia wiodącego ośrodka
koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu. Do zadań Poradni, jako wiodącego
ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, należało:
 udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
 wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy,
w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej,
pedagogicznej i logopedycznej;
 wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
 organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla
danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów,
fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;
 koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu,
w tym: zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i specjalistach, prowadzenie akcji
informacyjnych oraz monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich
rodzinom.
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Poradnia jako wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy udzielała również
kompleksowej pomocy dzieciom i ich rodzinom od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością (ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia).
Niepubliczne placówki oświatowe
W 2018 roku na terenie powiatu funkcjonowały dwie niepubliczne placówki oświatowe, wpisane do
ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Siedleckiego: Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy w Gostchorzy, w skład którego wchodziła Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna
w Gostchorzy oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie, w skład którego wchodziła
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Wojnowie.
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy jest placówką dla młodzieży
niedostosowanej społecznie prowadzoną przez osobę fizyczną. W strukturze Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Gostchorzy w 2018 r. funkcjonowała Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna jako
ośmioletnia szkoła podstawowa z klasami VI-VIII, prowadząca jednocześnie klasy II i III dotychczasowego
gimnazjum.
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie jest placówką dla młodzieży niedostosowanej
społecznie, prowadzoną przez Educatio sp. z o.o. W strukturze Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w 2018 r. funkcjonowała Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Wojnowie jako ośmioletnia szkoła
podstawowa z klasami VI-VIII, prowadząca jednocześnie klasy II i III dotychczasowego gimnazjum.
Liczba dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych
W 2018 roku, na podstawie postanowień Sądu Rejonowego w Siedlcach Wydziału Spraw
Rodzinnych i Nieletnich, Starosta Siedlecki skierował do placówek opiekuńczo-wychowawczych,
tj. młodzieżowych ośrodków wychowawczych – 8 nieletnich, zamieszkałych na terenie powiatu siedleckiego.
Łącznie wydanych zostało 12 skierowań.
1.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach

Placówka mieści się w budynkach zlokalizowanych na działce w Mordach przy ul. 3 Maja 2.
W głównym budynku szkoły (budynek dwukondygnacyjny, o pow. 504 m2, w tym parter: parter – rok budowy
1910 r., piętro rok budowy 1928 r.) znajduje się: 6 sal dydaktycznych, w tym dwie komputerowe
(wyposażone w zestawy komputerowe z 2005 r. i 2009 r. wraz z oprogramowaniem), pomieszczenie
biblioteki, pokój nauczycielski, sekretariat z pokojem dyrektora szkoły.
W drugim budynku szkoły (budynek jednokondygnacyjny, o pow. 80 m 2, zaadaptowany w latach
90-tych z pomieszczenia gospodarczego, uprzednio wykorzystywanego do przechowywania opału) znajdują
się dwie sale dydaktyczne przeznaczone do zajęć z wychowania fizycznego wyposażone w sprzęt do
ćwiczeń, m.in.: bieżnia, atlas, ławeczka ze sztangą, stół do tenisa stołowego. Na terenie szkoły znajduje się
przybudówka do budynku głównego – kotłownia. Wyposażona jest w piec centralnego ogrzewania 75 kW,
firmy DEFRO z podajnikiem na eko-groszek.
Obecnie funkcjonuje Szkoła Policealna i kształci w systemie zaocznym, w zawodzie: technik
turystyki wiejskiej oraz znajduje się „Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej” dla mieszkańców powiatu
siedleckiego.
Stan mienia:
Budynki i budowle –
- 234.957,00
- budynek szkoły
- 161.976,00
- budynek szkoły po adopcji
- 21.885,00
- budynek kotłowni
- 44.899,00
- budynek ubikacji (komórki)
- 6.197,00
- zbiory biblioteczne
- 59.165,75
Warności niematerialne i prawne o wartości do 3.500,00 zł – 27.867,58 zł.
14
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Pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia: 330.686,04 zł.
Stan techniczny budynku (zgodnie z protokołem z przeglądu sprawności technicznej budynku
ZSP w Mordach z dnia 30.11. 2018r.)
Stropy budynku głównego są drewniane, w stanie technicznym dobrym, stolarka okienna i drzwiowa
jest dobra wymieniona w 2002 roku. Sprawne są w budynku wszystkie instalacje: wodno – kanalizacyjne,
elektryczna, odgromowa, centralnego ogrzewania, urządzenia ppoż., przewody dymowe i wentylacyjne.
Budynki szkoły wymagają nakładów finansowych, przeznaczonych na remonty min. na:
 wymiana stropów drewnianych,
 konserwację dachu lub przy wymianie pokrycia dachu należy przewidzieć częściową wymianę więźby
dachowej, która zaatakowana jest przez grzyby i owady,
 remont elewacji budynku,
 wymianę instalacji centralnego ogrzewania,
 malowanie pomieszczeń szkoły,
 konserwację ogrodzenia.




Kontrole w jednostce w 2018 r.:
04.01.2018 r. - Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Siedlcach, kontrola doraźna w związku
z zamiarem likwidacji Technikum Uzupełniającego (zgodnie z przepisami reformy oświaty) - kontrola bez
zaleceń,
18.10.2018 r. - Starostwo Powiatowe w Siedlcach, Prawidłowość gospodarowania środkami
budżetowymi i prowadzenie rachunkowości za 2017 r. - kontrola bez zaleceń,
31.10.2018r. - Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Siedlcach, kontrola w związku
z oceną pracy dyrektora - kontrola bez zaleceń.

Struktura organizacyjna oraz stan zatrudnienia w jednostce:
Stan zatrudnienia
Pracownicy
Pracownicy niepedagogiczni
na dzień:
pedagogiczni
31 grudnia 2014 r.

01 stycznia 2018 r

31 grudnia 2018 r.

14 nauczycieli
- 4,23 etatu,
w tym etat dyrektora
szkoły
8 nauczycieli
- 3,47 etatu,
w tym etat dyrektora
szkoły
8 nauczycieli - 3,42
etatu,
w tym etat dyrektora
szkoły

4 pracowników – 4 etaty
stanowiska:
- główny księgowy – 1 etat
- sekretarz szkoły – 1 etat
- sprzątaczka – 1 etat
- palacz co. – 1 etat , prac. sezonowy
4 pracowników – 3,5 etatu
stanowiska:
- główny księgowy – 0,5 et.
- sekretarz szkoły – 1 etat
- sprzątaczka – 1 etat
- palacz co. – 1 etat , prac. sezonowy
4 pracowników – 3,5 etatu
stanowiska:
- główny księgowy – 0,5 etatu
- sekretarz szkoły – 1 etat
- sprzątaczka – 1 etat
- palacz co. –1 etat ,prac. sezonowy

Liczba
uczniów
92 osoby

69 osób

64 osób

Wydatki na szkolenia pracowników w 2018 r.
W roku 2018 na szkolenie pracownika – sekretarza szkoły wydano 345,00 zł.
Budżet jednostki, potrzeby finansowe
15

Id: 3325845C-BDA0-47C5-8528-BF92477A7378. Uchwalony

Strona 15

Plan budżetu na 2018 r wynosił:
Wykonanie:

-

483.729,00
483.386,61

Potrzeby finansowe szkoły będą związane z funkcjonowaniem od 1.09.2019 r. klas pierwszych Branżowej
Szkoły I stopnia.
Ilość woluminów w bibliotece
Stan na 31 grudnia 2018 r. – 3940 woluminów. W 2018 r. nie zakupiono książek do biblioteki szkolnej.
2.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim mieści się w Zespole Pałacowo-Parkowym
objętym opieką Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Siedlcach.
W Ośrodku organizowane są zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD), mające na
celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do
podjęcia nauki w szkole. Dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w stopniu głębokim organizowane są
zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze zespołowe.
Baza lokalowa SOSW w Stoku Lackim zlokalizowana jest w 4 budynkach:
1) budynek główny Nr 1, pałac (klasy, pracownie, gabinety specjalistyczne, razem 15 pomieszczeń, grupy
wychowawcze 4 sypialnie, pion gastronomiczny z kuchnią i jadalnią, sekretariat, gabinet dyrektora),
2) oficyna, budynek Nr 2 (klasy, pracownie, razem 6 pomieszczeń),
3) budynek administracyjno-dydaktyczny Nr 3, w części wykorzystywany przez ośrodek (sala
gimnastyczna, sala integracji sensorycznej, administracja) a w części przez Powiatową Poradnię
Psychologiczno-Pedagogiczną,
4) budynek dydaktyczny Nr 4 mieści salę dydaktyczną i siłownię.
Dodatkowo ośrodek posiada zespół budynków gospodarczych oraz magazynowych mieszczący garaże,
pomieszczenie konserwatora, archiwum, magazyny żywności.
W roku 2018 w
sprawdzającym:

ośrodku przeprowadzono

następujące działania o charakterze kontrolno-

16
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)
9)

10)
11)
12)
13)

14)
15)

okresowa kontrola i konserwacja drzwi przeciwpożarowych (18.04.2018) – nie stwierdzono
nieprawidłowości i wskazań technicznych do dalszego użytkowania,
kontrola hydrantu zewnętrznego i trzech hydrantów wewnętrznych (18.04.2018) – bez zaleceń,
przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego w ośrodku (18.04.2018) – bez zaleceń,
kontrola Archiwum Państwowego w zakresie prawidłowego funkcjonowania archiwum zakładowego
(17.05.2018) – nie stwierdzono nieprawidłowości,
kontrola roczna instalacji elektrycznej (22.05.2018) – bez uwag, ewentualne usterki są w trakcie
pomiarów naprawiane a obwód mierzony powtórnie, np. w ubiegłym roku naprawiana była instalacja
odgromowa i różnicówka,
kontrola bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów szkolnych (28.08.2018) –
zalecenia: koszt do koszykówki niestabilny, umieścić apteczkę w widocznym miejscu, przeprowadzić
regulację zawiasów tapczanów grupy III i zawiasów w szafach odzieżowych, tablicę wymieniono,
zmieniono mocowanie apteczki, zawiasy wyregulowano,
kontrola stanu technicznego samych budowli (06.08.2018), zalecenia z tej kontroli, których część
została już zrealizowana, są następujące:
Zalecenia pałac:
a) przewidzieć środki na remont powłok olejnych na ścianach parteru,
b) przewidzieć środki na remont elewacji budynku,
c) przewidzieć środki na roboty związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym elementów stalowych
ogrodzenia.
Zalecenia oficyna:
a) przewidzieć środki na uzupełnienie opaski betonowej.
Zalecenia budynek administracyjno-dydaktyczny:
a) przewidzieć środki na uzupełnienie opaski wokół budynku.
Zalecenia zespół stodół:
a) przewidzieć środki na wymianę płyt eternitowych na budynku stodoły,
kontrola wewnętrzna kotłowni gazowych ośrodka (04.10.2018) – bez zaleceń,
kontrola dokumentacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim dokonana
przez Starostwo Powiatowe w Siedlcach (16-20 października 2018) – sposób postępowania
z dokumentacją oświatową w SOSW w zakresie objętym kontrolą oceniony został pozytywnie pomimo
stwierdzonych uchybień polegających na wydaniu przez dyrektora ośrodka decyzji o przedłużeniu
okresu nauki uczniowi szkoły wchodzącej w skład ośrodka oraz wskazaniu miesięcznych godzin terapii
dla dziecka w zarządzeniu Dyrektora SOSW w Stoku Lackim w sprawie powołania zespołu ds.
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
kontrola Państwowej Straży Pożarnej (06.11.2018) – podczas kontroli nie stwierdzono
nieprawidłowości,
kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach (08.11.2018) – nie
stwierdzono nieprawidłowości,
protokół pomiarów natężenia oświetlenia głównego i ewakuacyjnego korytarza dolnego budynku
pałacowego (12.11.2018) - bez uwag, natężenie oświetlenia mieści się w normie,
ocena stanu technicznego systemu przeciwpożarowego (23.11.2018) dokonywana co kwartał – ogólna
ocena stanu technicznego urządzeń:
a) stan techniczny urządzeń alarmowych na dzień przeglądu - dobry,
b) system Alarmowy Sygnalizacji Pożaru na dzień przeglądu - sprawny,
c) układ awaryjnego zasilania centrali na dzień przeglądu - sprawny,
d) monitoring do Państwowej Straży Pożarnej - sprawny,
e) czujki testowano imitatorem dymu i temperatury solo 330-001.
okresowa kontrola instalacji gazowych (26.11.2018) – stan techniczny dobry, instalacja gazowa nadaje
się do dalszego użytkowania. Zalecenia: oczyścić i pomalować zewnętrzną instalację gazową,
okresowa kontrola instalacji kominowych (26.11.2018) – instalacja sprawna, bez zaleceń.
17
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Stan zatrudnienia w jednostce:
Na dzień
31.12.2014 r.
01.01.2018 r.
31.12.2018 r.

Pracownicy
pedagogiczni
43 osoby
42,33 etaty
41 osoby
40,56 etatu

Pracownicy
niepedagogiczni
24 osoby
19,575 etatu
29 osób
22,70 etatu

41 osoby
41 etatu

29 osób
23,10 etatu

Liczba uczniów

Liczba wychowanków

78

38

77

24

69

18

Wydatki na szkolenie pracowników wyniosły łącznie 17.162,70 zł.
Budżet jednostki w 2018 roku wyniósł 5 706 407,00 zł.
Wydatki na bieżące remonty wyniosły w 2018 roku 73.018,95 zł.
Wydatki inwestycyjne poniesione w 2018 roku:
Zakup 9-osobowego busa przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo
(z najazdem dla wózków) dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - 60 410,00 zł ze środków
budżetu Powiatu Siedleckiego oraz 72 660,00 zł ze środków PFRON – łącznie 133 070,00 zł.

3.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stoku Lackim

Poradnia została powołana na mocy Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIV/138/2001 z dnia 25.05.2001 r.
Realizuje zadania określone Statutem oraz zgodnie z arkuszem organizacyjnym Poradni. Terenem działania
Poradni jest Powiat Siedlecki. Ogółem na w/w terenie mieszka 17120 dzieci i młodzieży, które mają prawo
korzystania z oferty naszej placówki. Statutowa działalność merytoryczna Poradni obejmuje: diagnozę,
doradztwo, profilaktykę, terapię psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną oraz ruchową dzieci
i młodzieży.
Główna siedziba Poradni znajduje się w Stoku Lackim, ul. Pałacowa 1 w budynku wynajmowanym od
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego oraz w punkcie konsultacyjnym w Siedlcach przy ul. 10-go Lutego 63.
18
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Poradnia była czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: od poniedziałku do piątku 8.00-18.00 (punkt
konsultacyjny w Siedlcach), oraz w Stoku Lackim w godzinach poniedziałek – piątek – w godz. 8.00-16.30,
oraz wtorek – środa- czwartek – w godz. 8.00 – 18.00.
Podstawowymi celami realizowanymi w Poradni są: wykrywanie i rozpoznawanie zaburzeń
rozwojowych dzieci od momentu urodzenia, wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka,
diagnozowanie przyczyn trudności szkolnych
procesu edukacyjnego do indywidualnych potrzeb
edukacyjnych i możliwości dziecka, diagnoza i stymulacja neurorozwoju, diagnoza i terapia integracji
sensorycznej, diagnoza preferencji zawodowych, diagnoza dysleksji, dysortografii, dysgrafii i dyskalkulii,
diagnozy w zakresie rehabilitacji ruchowej, wspomaganie rodziców/opiekunów prawnych, na wniosek
nauczycieli i wychowawców udzielanie im pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno –
wychowawczych, konsultacje przeprowadzane na terenie szkoły w ramach współpracy ze szkołami,
prowadzenie terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi,
niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie oraz ich rodzin, realizacja zadań przez specjalistów
Poradni poza placówką, w przedszkolu, szkole oraz w placówkach wychowawczych w postaci wsparcia
merytorycznego nauczycieli, wychowawców, rodziców, a także kształtowania umiejętności społecznych
u dzieci i młodzieży.
W Poradni w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. przeprowadzono 996 diagnoz tj:
diagnozy psychologiczne
diagnozy pedagogiczne i niepowodzeń szkolnych
diagnozy psychologiczno – pedagogiczne
diagnozy funkcji słuchowych metodą Warnkego
diagnozy psychologiczno – pedagogiczno oraz integracji sensorycznej
diagnozy psychologiczno - logopedyczne oraz integracji sensorycznej
diagnozy psychologiczno – logopedyczne
diagnozy pedagogiczno – logopedyczne
diagnozy psychologiczno – integracji sensorycznej
diagnozy psychologiczno –pedag. – logop. oraz integracji sensorycznej
diagnozy psychologiczno – pedagogiczne
diagnozy zawodoznawcze
diagnozy logopedyczne
diagnozy Integracji Sensorycznej
diagnozy funkcji wzrokowych

226
80
301
31
7
51
4
1
5
32
14
23
63
155
3

Po wykonaniu pełnych badań psychologiczno - pedagogicznych, w szczególnych przypadkach, diagnozę,
pogłębiono jeszcze badaniami logopedycznymi, lekarskimi oraz badaniami z zakresu integracji sensorycznej
i z zakresu rehabilitacji.
W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wydano 297 orzeczeń w sprawach:
o potrzebie kształcenia specjalnego
o potrzebie nauczania indywidualnego
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych
o braku potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
o braku potrzeby kształcenia specjalnego

192
37
63
2
1
2

W głównej siedzibie Poradni znajduje się 9 pomieszczeń wynajmowanych od Specjalnego Ośrodka Szkolno
- Wychowawczego:
 gabinet dyrektora,
19
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 sekretariat,
 2 gabinety psychologiczne,
 1 gabinet logopedyczny,
 1 gabinet pedagogiczno/rehabilitacyjny do terapii Integracji Sensorycznej,
 księgowość,
 komputerowy,
 archiwum.
W 5-ciu pomieszczeniach znajdują się komputery z dostępem do Internetu.
Pomieszczenia w Poradni na ul. 10 Lutego 63 w Siedlcach - 15 pomieszczeń (Internet w 3 pokojach)
 sekretariat,
 gabinet logopedyczny,
 2 gabinety pedagogiczne,
 2 gabinety psychologiczne - do terapii psychologicznej, zajęcia warsztatowe dla rodziców i dzieci,
konsultacji psychologicznych,
 2 gabinety rehabilitacyjne do masażu taktylnego,
 2 gabinety rehabilitacyjne do terapii integracji sensorycznej,
 1 pomieszczenie socjalne,
 pomieszczenie do składowania sprzętu rehabilitacyjnego i innych pomocy, min. do przechowywania
schodołazu,
 pomieszczenia gospodarcze,
 komputerowy,
 serwerownia.
Kontrole
W 2018 roku jednostka była kontrolowana 7 razy w tym: (4 kontrole zewnętrzne i 3 kontrole wewnętrzne).
Stan zatrudnienia jednostki w etatach według stanu na dzień 31.12.2014r. – 29,2 etaty
Pracownicy pedagogiczni: 25 osób - 22,4 etatów
 dyrektor - 1 osoba /1 etat/
 psycholodzy - 8 osób /7,5 etatu/
 pedagodzy - 10 osób /8,9 etatu/
 logopedzi - 6 osób /5 etatów/
Pracownicy administracji i obsługi: 12 osób - 6,8 etatu
 księgowa - 1 osoba / 1 etat/
 referenci - 2 osoby /2 etaty/
 pomoc administracyjna - 1 osoba / 0,75 etatu/
 masażyści/rehabilitanci - 5 osób /1,95 etatu/
 lekarz neurolog - 1 osoba /0,3 etatu/
 lekarz psychiatra - 1 osoba / 0,3 etatu/
 konserwator - 1 osoba / 0,5 etatu/
Stan zatrudnienia jednostki w etatach według stanu na dzień 01.01.2018r. – 24,6 etaty
Pracownicy pedagogiczni: 18 osób - 18 etatów
 dyrektor – 1 osoba /1 etat/
 psycholodzy - 6 osób /6,0 etatów/
 pedagodzy - 7 osób /7,0 etatów/
 logopedzi - 4 osób /4,0 etatów/
20
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Pracownicy administracji i obsługi: 11 osób - 6,6 etatu
 księgowa - 1 osoba / 1 etat/
 referenci - 3 osoby /2 etaty/ w tym 1 osoba na urlopie rodzicielskim
 pomoc administracyjna - 1 osoba / 1,0 etat/
 masażyści/rehabilitanci - 3 osoby /0,9 etatu/
 lekarz neurolog - 1 osoba /0,4 etatu/
 konserwator - 1 osoba / 0,3 etatu/
 sprzątaczka 10 Lutego 63 - 1 osoba /1 etat/
Stan zatrudnienia jednostki w etatach według stanu na dzień 31.12.2018r. – 24,3 etaty
Pracownicy pedagogiczni: 18 osób - 18 etatów
 dyrektor - 1 osoba/1 etat/
 psycholodzy - 6 osób /6,0 etatów/
 pedagodzy - 6 osób /6,0 etatów/
 logopedzi - 5 osób /5,0 etatów/
Pracownicy administracji i obsługi: 9 osób - 6,3 etatu
 księgowa - 1 osoba / 1 etat/
 referenci - 2 osoby /2 etaty/
 pomoc administracyjna - 1 osoba / 1,0 etat/
 masażyści/rehabilitanci - 3 osoby /0,9 etatu/
 lekarz neurolog - 1 osoba /0,4 etatu/
 sprzątaczka 10 Lutego 63 - 1 osoba /1 etat/
W Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Siedlecki
w 2018 roku skorzystało 18 osób oraz 9 osób - pracownicy niepedagogiczni.
Łącznie na szkolenia pracowników (w tym także szkolenia BHP) wydano 11.615,50 zł.
Na realizację zadań na 2018 rok Poradnia otrzymała plan finansowy (plan po zmianach) :
80195 – „Oświata i wychowanie – Pozostała działalność” plan – 109.355,00zł.
85404 – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” plan – 170.230,00 zł.
85406 – „ Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”
plan – 1.529.483,00 zł.
85446 – „ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” plan – 8.735,00 zł.
85495 – „ Pozostała działalność” plan – 2.870,00 zł.
Łącznie plan – 1.820 673,00 zł.
Remonty i inwestycje w 2018r.
W budynku Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (wynajmowanym od Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego) przeprowadzono remont pomieszczeń polegający na pomalowaniu
ścian i sufitów, wymianie oświetlenia w niektórych pomieszczeniach, wymiany wykładzin podłogowych
w których stara kwalifikowała się do wymiany. Ponadto zostały wyczyszczone, odświeżone i zalakierowane
podłogi w korytarzu i w jednej z sal do Integracji Sensorycznej. Dodatkowo zakupione zostały rolety do 7
pomieszczeń w Stoku Lackim. W ramach podniesienia jakości, poprawy warunków pracy jak również
ochrony danych osobowych zakupiono 3 nadstawki na biurka znajdujące się w sekretariacie Poradni oraz 2
szafy metalowe i 2 komputery. Dokonano także różnych innych napraw spowodowanych awarią zalania 2
pomieszczeń w budynku Poradni w punkcie konsultacyjnym w Siedlcach na ul. 10 Lutego 63.
Łącznie remonty wyniosły 21.096,54 zł.
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VI.

Kultura oraz ochrona zabytków i opieki nad zabytkami

Zgodnie ze statutem celem działania Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” było między innymi:
1. Organizowanie koncertów, wystaw artystycznych oraz innych wydarzeń z różnych dziedzin kultury.
2. Organizowanie plenerów i warsztatów artystycznych.
3. Organizowanie artystycznych kolonii dla dzieci i młodzieży.
4. Organizowanie szkoleń i spotkań pracowników i działaczy kultury.
5. Prowadzenie działalności gospodarczej.
Równocześnie z działalnością statutową w 2018 r. prowadzona była działalność o charakterze
gospodarczym, polegająca na świadczeniu usług gastronomicznych, noclegowych, organizacji imprez
okolicznościowych, narad i szkoleń.


Liczba zorganizowanych imprez/wydarzeń - 82



Liczba uczestników - około 6700 osób (w tym wiele wydarzeń o charakterze długotrwałym –
warsztatowym / do 14 dni). Nie dotyczy imprez komercyjnych (szkoleń, konferencji, imprez
okolicznościowych).



Liczba woluminów w bibliotece - 529

 Liczba obrazów poplenerowych - 347
Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco:

22
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PRZYCHODY
W 2018 roku przychody Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” wyniosły 2.829.720,54 zł + dotacje
inwestycyjne 99.018,00 zł. Razem 2.928.738,54 zł.
Na powyższą wartość składają się otrzymane dotacje w łącznej kwocie 1.291.850,00 zł oraz
wypracowane dochody własne w wysokości 1.636.888,54 zł, w tym:
 dotacja inwestycyjna z Powiatu Siedleckiego na zadanie pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków
połączona z remontem stawu technologicznego w Chlewiskach
65.600,00 zł
 dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z Powiatu Siedleckiego
1.086.310,00 zł
 dotacja – środki unijne na zadanie remontowe pn. Odtworzenie zabytkowego ogrodzenia dworu
i parku w Chlewiskach
29.088,00 zł
 dotacja – środki unijne na zadanie remontowe pn. Modernizacja oświetlenia na terenie zabytkowego
parku w Chlewiskach
59.514,00 zł
 dotacja – środki unijne na zadanie pn. Elementy wyposażenia terenu zabytkowego parku
w Chlewiskach
33.418,00 zł
 dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży do warsztatów międzynarodowych dla
młodzieży z Polski, Niemiec i Francji
17.920,00 zł
- przychody własne z prowadzonej działalności
1.537.948,38 zł
w tym: przychody z tytułu organizacji wypoczynku letniego
436.951,25 zł
- przychody finansowe
1.959,61 zł
- pozostałe przychody
96.980,55 zł
Przychody własne z prowadzonej działalności w kwocie 1.537.948,38 zł, są to w szczególności
przychody z działalności gastronomicznej i noclegowej. „Reymontówka” oprócz organizowania wszelkiego
rodzaju imprez o charakterze kulturalnym zajmuje się również organizacją szkoleń, pikników, uroczystości
rodzinnych, wesel, a także czerpie dochody z tytułu wynajmu sal.
Przychody ogółem były wyższe w porównaniu do roku ubiegłego o ok. 20%. Sytuacja była wynikiem
podpisania umów z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy na cykl szkoleń dla pracowników ośrodków
kultury, większą ilością zamówień usług gastronomicznych i zwiększonymi przychodami z tytułu kolonii
letnich dla dzieci i młodzieży. W roku 2018 przychody z kolonii wyniosły 436.951,25 zł.
W roku minionym, tak jak i w latach poprzednich „Reymontówka” zorganizowała trzy turnusy kolonii
dla dzieci i młodzieży z pobytem w Chlewiskach i jeden turnus w Kościelisku oraz warsztaty
międzynarodowe dla młodzieży z Polski, Francji i Niemiec z pobytem również w Chlewiskach.
Pozycja pozostałe przychody operacyjne wynosi 96.980,55 zł. W tej kategorii przychodów ujęta jest
kwota 86.005,82 zł (wartość odpowiadająca kosztom amortyzacji za 2018 rok tych aktywów trwałych, które
w związku ze zmianą przepisów dotyczącą księgowań dotacji inwestycyjnych na rozliczenia międzyokresowe
przychodów rozliczane są do wysokości odpisów amortyzacyjnych na pozostałe przychody operacyjne).
Również w tej pozycji przychodów ujęta jest kwota 7.706,77 zł i jest to zwrot kosztów postępowania
sądowego. Pozostała wartość 3.267,96 zł to przychody z tytułu otrzymanej darowizny (500,00 zł),
wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (322,00 zł),
refundacja wynagrodzeń (975,00 zł) oraz zwrot kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia opiekuna
medycznego i ubezpieczenia uczestników warsztatów, a także nadwyżka powstała z tytułu zmiany cen
opakowań, zaokrągleń i różnic inwentaryzacyjnych.
Otrzymana dotacja podmiotowa na działalność bieżącą stanowi 38,39% przychodów bieżących
jednostki. Została przeznaczona i wydatkowana w kwocie 1.086.310,00 zł na: wynagrodzenia osobowe
(70,24%), wynagrodzenia bezosobowe (3,22%), składki ZUS i FP (15,10%), zakup materiałów i energii
(5,52%), zakup usług obcych (2,94%). Pozostałe 2,98% to wydatki z tytułu podatku od nieruchomości, opłat
ZAIKS, STOART, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z ubezpieczeniem
majątkowym i odpowiedzialności cywilnej.
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Do planu finansowego w 2018 roku zostały wprowadzone dwa zadania inwestycyjne i dwa zadania
remontowe:
 zadanie inwestycyjne pn. Elementy wyposażenia terenu zabytkowego parku w Chlewiskach, (zakup
środków trwałych niskocennych),
 zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków połączona z remontem stawu
technologicznego w Chlewiskach,
 zadanie remontowe pn. Odtworzenie zabytkowego ogrodzenia dworu i parku w Chlewiskach,
 zadanie pn. Modernizacja oświetlenia na terenie zabytkowego parku w Chlewiskach.
KOSZTY
Koszty działalności bieżącej w 2018 roku wyniosły 2.839.368,98 zł + wydatki inwestycyjne
134.519,98 zł. Ogółem 2.973.888,96 zł.
Szczególne pozycje kosztów to:
1. Wynagrodzenia osobowe
829.773,45 zł
2. Nagroda roczna
67.321,89 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe
420.477,36 zł
4. Pochodne od wynagrodzeń i świadczenia na rzecz
pracowników, w tym:
202.454,39 zł
- składki ubezpieczenia społecznego
185.043,90 zł
- składki na Fundusz Pracy
14.652,55 zł
- koszty szkoleń i kursów
950,00 zł
- koszty badań okresowych pracowników
280,00 zł
- zakup odzieży roboczej
1.527,94 zł
5. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
210.392,20 zł
- zakup oleju opałowego i paliwa do dmuchawy grzewczej i chłodzącej
74.127,96 zł
- wyposażenie
11.662,08 zł
- materiały remontowe
23.288,67 zł
- środki czystości i piorące
21.930,41 zł
- materiały gospodarcze
7.959,97 zł
- paliwo do samochodu
13.336,94 zł
- materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism
4.806,25 zł
- wystrój budynku i zakup zieleni na zewnątrz
(kwiaty na rabaty, stroiki i materiały dekoracyjne)
15.207,70 zł
- pasza dla koni i psów
5.007,75 zł
- koszulki, materiały na zajęcia plastyczne i teatralne dla dzieci)
13.012,98 zł
- zużycie wody
5.861,09 zł
- nagrody w konkursach
952,08 zł
- zakup i aktualizacja programów komputerowych
1.491,63 zł
- wyposażenie apteczek i leki na kolonie
1.079,28 zł
- materiały reklamowe
1.821,39 zł
- ubrania służbowe
335,87 zł
- pozostałe materiały
8.510,15 zł
6. Zakup środków żywności i innych artykułów spożywczych
475.596,91 zł
7. Zakup energii elektrycznej i gazu
53.091,30 zł
8. Zakup usług remontowych, w tym:
151.890,92 zł
- zadanie remontowe: Odtworzenie zabytkowego ogrodzenia dworu i parku w Chlewiskach
45.714,60 zł
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- zadanie remontowe pn. Modernizacja oświetlenia na terenie zabytkowego parku w Chlewiskach
93.532,20 zł
- bieżące remonty maszyn i urządzeń
9.224,12 zł
- bieżące remonty pomieszczeń i budynków
3.420,00 zł
9. Zakup usług obcych, w tym:
207.830,80 zł
- zakup usług noclegowych i gastronomicznych
67.704,00 zł
- koncerty, bilety wstępu, nagłaśnianie imprez
59.197,00 zł
- prowadzenie zajęć tanecznych, teatralnych podczas kolonii
12.330,00 zł
- usługi reklamowe
443,94 zł
- usługi introligatorskie, poligraficzne
4.143,40 zł
- usługi transportowe
36.555,40 zł
- usługi pocztowe, telefoniczne
3.804,03 zł
- odbiór programów telewizyjnych - VOT
1.897,20 zł
- usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
600,00 zł
- monitoringi
3.485,88 zł
- przeglądy samochodów, opłaty za parkowanie, mycie pojazdów
699,98 zł
- usługi deratyzacji i dezynfekcji
1.600,00 zł
- przeglądy kominiarskie
500,00 zł
- odbiór odpadów
480,00 zł
- usługi informatyczne i dostęp do elektr. syst. księgowego
1.378,89 zł
- przeglądy techniczne i p.poż. budynków i urządzeń 1.169,00 zł
- usługi prawne
2.500,00 zł
- usługi pozostałe (badanie wody, dzierżawa butli, wynajem sceny, ochrona imprezy, itp.).
9.342,08 zł
10. Różne opłaty i składki, w tym:
8.716,92 zł
- opłaty skarbowe, urzędowe, administracyjne
3.235,52 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
3.120,00 zł
- opłaty ZAIKS i STOART
2.343,40 zł
- pozostałe opłaty
18,00 zł
11. Podatki, w tym:
35.987,06 zł
- podatek od nieruchomości
17.392,00 zł
- podatek VAT
17.343,06 zł
- podatek od osób prawnych
1.252,00 zł
12.Ubezpieczenia majątkowe i OC
19.895,26 zł
13. Koszty finansowe (odsetki)
0,28 zł
14. Pozostałe koszty
584,42 zł
15. Amortyzacja
155.355,82 zł
16. Wydatki inwestycyjne, w tym:
134.519,98 zł
- zadanie pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków połączona
z remontem stawu technologicznego w Chlewiskach
82.000,00 zł
- zadanie pn. Elementy wyposażenia terenu zabytkowego parku
w Chlewiskach (dokonano jednorazowej amortyzacji z tytułu zakupu
środków trwałych niskocennych)
52.519,98 zł
Jednostka mieści się w kilku budynkach położonych na działce o powierzchni 3,5 ha, w skład kompleksu
wchodzi:
1) zabytkowy dwór z I połowy XIX wieku (z częścią hotelową i gastronomiczną, pracowniami i salą
koncertową, zapleczem kuchennym i biurem : w dobrym stanie, konieczny remont elewacji),
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2) budynek oficyny nr 1 (część hotelowa, pralnia, magiel, kotłownia, magazyn, magazyn paliwa) –
przeprowadzano bieżące remonty – wymaga wymiany instalacji c.o. i wodociągowej, docieplenia
i remontu stolarki drzwiowej i okiennej,
3) budynek oficyny nr 2 – dom artysty (po remontach),
4) Galeria Parking – po remontach,
5) drewniane budynki Zagrody Rzeźbiarskiej – zabezpieczone,
6) piknikowe zadaszenie drewniane – zabezpieczone,
7) stajnie i magazyny kontenerowe – wymagają remontu,
8) garaż – remont bieżący,
9) oczyszczalnia ścieków – po remoncie,
10) stara szklarnia do rozbiórki,
11) korty tenisowe , basen dla dzieci – remonty bieżące,
12) zabytkowy park i trzy stawy – po remoncie.
Jednostka posiada na dzień 31.12.2018 r. rzeczowe aktywa trwałe o wartości początkowej – 4 281 488,02 zł,
w tym:
 środki trwałe – 3 965 763,40 zł
 zbiory biblioteczne – 915,28 zł
 dobra kultury – 19 318,60 zł
 wartości niematerialne i prawne – 4 123,60 zł
 środki niskocenne – 291 367,14 zł
Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2018 r. wynosi – 2 164 246,29 zł
Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2018 r. wynosi – 2 117 241,73 zł
W 2018 roku przeprowadzono 6 kontroli – nie wydano żadnych zaleceń.
Struktura organizacyjna oraz stan zatrudnienia w jednostce na dzień 31.12.2014 r.
Liczba osób zatrudnionych – 17 osób: dyrektor, główna księgowa, kierownik administracyjno-gospodarczy,
starszy referent, starszy magazynier – obsługa imprez, szef kuchni, 4 kucharki, pomoc kuchenna, kierowca zaopatrzeniowiec, 4 rzemieślników - stróż, instruktor ds. kultury.
Struktura organizacyjna oraz stan zatrudnienia w jednostce na dzień 01.01.2018 r.
Liczba osób zatrudnionych – 18 osób: dyrektor, główna księgowa, kierownik administracyjno-gospodarczy,
starszy referent, starszy magazynier – obsługa imprez, szef kuchni, 4 kucharki, pomoc kuchenna, kierowca zaopatrzeniowiec, 4 rzemieślników- stróż, instruktor ds. kultury, praczka - sprzątaczka
Struktura organizacyjna oraz stan zatrudnienia w jednostce na dzień 31.12.2018 r.
Liczba osób zatrudnionych – 18 osób (18 etatów): dyrektor, główna księgowa, kierownik administracyjnogospodarczy, pracownik ds. ekonomiczno-kadrowych, starszy magazynier – obsługa imprez, szef kuchni,
4 kucharki, pomoc kuchenna, kierowca - zaopatrzeniowiec, 4 rzemieślników - stróż, instruktor ds. kultury,
praczka - sprzątaczka + pracownik administracyjno-biurowy (w ramach prac interwencyjnych w zamian za
długotrwale przebywającym na zwolnieniu lekarskim i zasiłku chorobowym instruktorze ds. kultury ).
Jednostka w 2018 roku poniosła wydatki na szkolenie 1 pracownika w wysokości – 950 zł.
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Wykaz zadań inwestycyjnych i remontowych:
Lp. Nazwa zadania
1. Modernizacja oczyszczalni ścieków połączona z remontem stawu
technologicznego w Chlewiskach
2. Elementy wyposażenia terenu zabytkowego parku w Chlewiskach
3. Odtworzenie zabytkowego ogrodzenia dworu i parku w Chlewiskach
4. Modernizacja oświetlenia na terenie zabytkowego parku w Chlewiskach
5. Remonty bieżące budynków, maszyn i urządzeń
Ogółem:

Wydatki
ogółem netto
82 000,00
52 519,98
45 714,60
93 532,20
12 644,12
286 410,90

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Na terenie powiatu siedleckiego zgodnie z wykazem publikowanym przez Mazowieckiego
Konserwatora Zabytków znajdują się 72 obiekty zabytkowe będące pod opieką konserwatora zabytków
w tym trzy znajdujące we władaniu powiatu tj. dwór i park w Chlewiskach – siedziba DPT „Reymontówka”,
zabytkowa aleja dojazdowa do dworu oraz zespół pałacowy w Stoku Lackim – siedziba Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. W trakcie opracowania znajduje się powiatowy program opieki nad
zabytkami.

VII.

Pomoc społeczna, polityka prorodzinna, wspieranie rodziny i systemu pieczy
zastępczej

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach
1) Informacje ogólne
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wynikające
z innych ustaw i porozumień.
W skład mienia jednostki wchodzą :
 środki trwałe w kwocie 79 539,26 zł (m.in. kserokopiarka, drukarki, notebooki, zestawy
komputerowe, projektor, serwer),
 pozostałe środki trwałe w kwocie 125 199,12 zł (m. in. biurka, szafy, krzesła, komputery, monitory,
niszczarki, drukarki, wykładziny, telefony stacjonarne, fax, gabloty),
 pozostałe wartości niematerialne i prawne w kwocie 30 436,08 zł. (m.in. oprogramowania MS Office,
program księgowość budżetowa z planowaniem KBiP i inne).
Łączna wartość mienia stanowi kwotę wysokości 235 176,46 zł.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie użytkuje pomieszczenia w budynku należącym do Starostwa
Powiatowego w Siedlcach na podstawie umowy użyczenia lokalu biurowego zawartej w dniu 01.01.2001
roku. Łączna powierzchnia użyczonych pomieszczeń wynosi 204,62 m2. Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Siedlcach mieści się w dwóch częściach budynku Starostwa Powiatowego. W głównym budynku
Starostwa Powiatowego na parterze mieszczą się dwa zespoły: zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej oraz
zespół ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. W budynku B Starostwa Powiatowego mieści
się: zespół ds. finansowych, zespół ds. świadczeń i pomocy środowiskowej, stanowisko ds. administracyjno
– kadrowych i kierownik jednostki.
W 2018 roku w Centrum zostały przeprowadzone 3 kontrole (zaleceń żadnych nie wydano).
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2) Struktura organizacyjna oraz stan zatrudnienia w jednostce
Stan zatrudnienia na dzień
31.12.2014 roku

01.01.2018 roku

12 osób
(w tym 1 osoba zatrudniona
na czas zastępstwa)

17 osób
(w tym 2 osoby zatrudnione na czas
zastępstwa)

31.12.2018 roku
15 osób

3) Wydatki na szkolenia pracowników
W 2018 roku poniesiono wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 4 985,74 zł.
4) Budżet jednostki

W 2018 roku budżet jednostki wynosił 3 196 772 zł i został wykorzystany w wysokości 3 106 931,89 zł,
co stanowi 97,12 % ogółu budżetu. Powyższe środki wydatkowano na następujące zadania:
 Domy pomocy społecznej
Plan określono na 25 899 zł, wydatkowano w wysokości 25 899 zł.
 W ramach działalności podstawowej
W PCPR z planu finansowego w wysokości 653 784 zł wydatkowano ogółem 620 738,74 zł.
W ramach tych środków finansowano koszty wynagrodzeń pracowników jednostki, dodatkowe
wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, obsługę prawną i informatyczną, koszty energii elektrycznej,
usługi sprzątania, ochrony budynku, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, szkolenia pracowników oraz
odpisy na ZFŚS.
 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
W ramach tego zadania wydatkowano ogółem 126 153,60 zł, z czego:
 11 825,60 zł - na mocy zawartego porozumienia przekazano Miastu Siedlce na finansowanie kosztów
uczestnictwa 7 mieszkańców powiatu do dnia 04.06.2018 roku, natomiast od dnia 05.06.2018 roku dla 6
mieszkańców powiatu w działającym na terenie miasta Warsztacie Terapii Zajęciowej – prowadzonym
przez Caritas Diecezji Siedleckiej,
 114 328 zł - wydatkowano na podstawie zawartych umów określających warunki i wysokość
dofinansowania ze środków własnych powiatu kosztów uczestnictwa:
 32 niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Siedleckiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej
w Skórcu - 59 008 zł,
 30 niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Siedleckiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej
w Kisielanach - 55 320 zł.
 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.
Plan finansowy określono na kwotę 211 200 zł, wydatkowano 211 200 zł. Kwotę tę wykorzystano na
realizację zadań bieżących przez Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach w zakresie
orzecznictwa dla mieszkańców z terenu Powiatu Siedleckiego. W 2018 roku Powiatowy Zespół przyjął 1 680
wniosków mieszkańców Powiatu Siedleckiego o ustalenie stopnia niepełnosprawności w tym: 364 wnioski
osób do 16 roku życia oraz 1 316 wniosków osób powyżej 16 roku życia. Wydał 1 571 orzeczeń w tym: 351
orzeczeń o stopniu o niepełnosprawności osób do 16 roku życia oraz 1 220 orzeczeń o stopniu
niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia. Ponadto Zespół wydał 435 legitymacji.
 Wspieranie rodziny
Plan finansowy to kwota 21 390 zł. z czego wydatkowano 21 079,74 zł:
 20 400 zł - na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 r. w sprawie
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. 2018 poz. 1061) w 2018
roku wypłacono świadczenie dobry start w kwocie 300 zł (na dziecko) dla 68 (44 dzieci rodzinna piecza
zastępcza i 24 dzieci instytucjonalna piecza) dzieci przebywających w pieczy zastępczej na terenie
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Powiatu Siedleckiego w wysokości 20 400 zł.
 679,74 zł – z tytułu obsługi programu 300+ wypłacono nagrody 2 pracownikom jednostki przysługujące
w ramach obsługi programu. Wysokość środków na obsługę programu uzależniona jest od ilości
wypłaconych świadczeń w tym zakresie. W roku 2018 wypłacono 68 świadczeń z tytułu realizacji
programu Dobry Start.
 Z zakresu pieczy zastępczej
Z planu finansowego w wysokości 1 828 315 zł wydatkowano 1 787 797,88 zł, z czego :
 192 434,32 zł dokonanie zapłaty za pobyt dzieci pochodzących z terenu Powiatu Siedleckiego
umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. W ramach zawartych porozumień
przekazywano comiesięczne świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach
zastępczych oraz pokrywano koszty wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych.
W okresie sprawozdawczym 23 dzieci przebywało w 14 rodzinach zastępczych na terenie niżej
wymienionych powiatów:

13 dzieci w Mieście Siedlce - roczny koszt utrzymania to 94 972,71 zł,

1 dziecko w Powiecie Pruszkowskim - roczny koszt utrzymania to 10 688,67 zł,

1 dziecko w Powiecie Płońskim - roczny koszt utrzymania to 12 364 zł,

2 dzieci w Powiecie Łosickim - roczny koszt utrzymania to 24 728 zł,

2 dzieci w Powiecie Oświęcimskim - roczny koszt utrzymania to 16 316 zł,

1 dziecko w Mieście Biała Podlaska - roczny koszt utrzymania to 8 158 zł,

1 dziecko w Powiecie Przasnyskim (w zawodowej rodzinie zastępczej o charakterze
pogotowia rodzinnego) - roczny koszt utrzymania to 4 098,30 zł,

2 dzieci w Powiecie Sokołowskim (od dnia 23.03.2018 roku) - roczny koszt utrzymania
to 21 108,64 zł.
 895 958,13 zł - wykorzystano na wypłatę comiesięcznych świadczeń na częściowe pokrycie kosztów
utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych,
 350 986,03 zł - na dodatek wychowawczy w wysokości świadczenia wychowawczego określonego
w przepisach o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tj. 500 zł miesięcznie dla 64 dzieci. Łącznie
wypłacono 711,
 121 722,05 zł - to koszty wynagrodzeń 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
oraz wynagrodzenie psychologa i inspektora w zespole ds. rodzinnej pieczy zastępczej oraz koszt
dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 50 264,00 zł - w związku z realizacją Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej na rok 2018 pozyskano środki finansowe z dotacji Wojewody Mazowieckiego celem
dofinansowania wynagrodzeń 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z Umową nr
WPS – VIII.946.329.2018 z dnia 14.11.2018 r.,
 90 000,00 zł - kwota powyższa została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń dla 3 rodzin
zastępczych zawodowych z wynagrodzeniem brutto 2 500 zł na 1 rodzinę zastępczą zawodową.
Pozostałe wydatki to pokrycie kosztów przejazdów służbowych 3 koordynatorów rodzinnej pieczy
zastępczej na konferencje i szkolenia, zwrot kosztów dojazdów związanych z pracą w środowisku na terenie
Powiatu Siedleckiego, koszty szkoleń, zakup materiałów biurowych, odpis na ZFŚS uprawnionym
pracownikom.
Naliczono i odprowadzono składki ZUS w związku z realizacją 3 umów na pełnienie funkcji zawodowej
rodziny zastępczej. W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. - wydatkowano z tego tytułu 12 281,20 zł
oraz od wynagrodzeń 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 1 psychologa i inspektora wydatkowano z tego tytułu 31 716,88 zł.
 Placówki opiekuńczo- wychowawcze
Plan wydatków wynosił 256 848 zł, z czego wydatkowano 243 707,98 zł.
 200 272,38 zł - środki finansowe pozwoliły na uregulowanie kosztów pobytu 6 dzieci pochodzących
z terenu Powiatu Siedleckiego przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie
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innych powiatów,
 43 435,60 zł - kwotę przeznaczono na wypłatę świadczeń-comiesięcznej pomocy pieniężnej
na kontynuowanie nauki dla 8 osób, w tym dla 4 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo –
wychowawczych oraz 4 pełnoletnich wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz
zakładu poprawczego.
 Pozostała działalność
Plan wydatków określony był na kwotę 45 200 zł, z czego wydatkowano 45 000 zł.
Kwotę tę wydatkowano na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych raz przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym następującym organizacjom pozarządowym:
Caritas Diecezji Siedleckiej
 organizacja letniego wypoczynku dla 20 dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych funkcjonujących na
terenie Powiatu Siedleckiego w ramach „Wakacyjnej Akcji Caritas 2018”- 20 000 zł,
 pomoc mieszkańcom Powiatu Siedleckiego poprzez prowadzenie Punktu Wypożyczania Sprzętu
Rehabilitacyjnego i Przedmiotów Ortopedycznych - 5 000 zł,
 prowadzenie specjalistycznego punktu konsultacyjno – interwencyjnego działającego na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego - 5 000 zł.
Polski Komitet Pomocy Społecznej
 pomoc mieszkańcom Powiatu Siedleckiego poprzez prowadzenie Punktu Wypożyczania Sprzętu
Rehabilitacyjnego i Przedmiotów Ortopedycznych - 10 000 zł.
Fundacja „Żółty Latawiec”
 organizacja i prowadzenie zajęć zmierzających do aktywizacji i integracji społecznej dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej z terenu Powiatu Siedleckiego - 1 500 zł.
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Mgiełka”
 organizacja i prowadzenie zajęć zmierzających do aktywizacji i integracji społecznej dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej z terenu Powiatu Siedleckiego - 3 500 zł.
- 200 zł. Kwotę tę wydatkowano na zakup materiałów biurowych.
 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W ramach tego zadania z planu finansowego w wysokości 27 980 zł wydatkowano 25 154,95 zł.
Kwotę tę wydatkowano na częściową wypłatę wynagrodzeń osobowych dla dwóch pracowników
realizujących zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, oraz na umowę zlecenie
zawartą w dniu 14.05.2018 r. z pracownikiem mającym uprawnienia budowlane w zakresie weryfikacji
kosztorysów budowlanych wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON
do likwidacji barier architektonicznych. Z pozostałych środków zakupiono materiały biurowe, dofinansowano
koszty ochrony budynku, koszty sprzątania.
Kolejnym zadaniem realizowanym przez tut. jednostkę są zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. Jednym z zadań w powyższym zakresie jest realizacja pilotażowego programu „
Aktywny samorząd”, którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających
uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. W roku
sprawozdawczym podpisano umowę na kwotę 126 476 zł.
Do końca grudnia 2018 r. wydatkowano 96 166,93 zł, pozostała część umowy realizowana
do 14 kwietnia 2019 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach budżetu na 2018 r. realizowało w imieniu Powiatu
Siedleckiego dochody, których plan wynosił 582 484 zł. Dochody uzyskane na dzień 31 grudnia 2018 r.
wynosiły 595 496,27 zł.
Powyższe dochody uzyskano zgodnie z art. 191 ust. 9 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2018 poz. 998 z poź. zm.), Gmina właściwa ze
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względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej
ponosi odpowiednio wydatki na jego utrzymanie tj. 10% wydatków w pierwszym roku pobytu dziecka, 30 %
w drugim, a 50 % w trzecim roku i kolejnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
W roku 2018 - 12 gmin zobowiązanych było do ponoszenia wydatków za pobyt dzieci w rodzinnej
pieczy zastępczej na kwotę 176 194,56 zł oraz 9 gmin zobowiązanych było do ponoszenia wydatków za
pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej na kwotę 401 404,58 zł. Pozostała część dochodów
tj. 17 897,13 zł to odsetki zgromadzone na rachunku bankowym, oraz odpłatności rodziców biologicznych,
bądź opiekunów prawnych za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
lub w rodzinach zastępczych, oraz dochody z tyt. realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
Realizacja zadań przez zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej
Rodzinna piecza zastępcza zapewnia opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub
częściowo opieki rodzicielskiej. W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale
lub częściowo pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy władza ta została im ograniczona czy też zawieszona.
Dziecko umieszczane jest w rodzinie zastępczej na podstawie postanowienia Sądu.

Lp.

Liczba rodzin zastępczych funkcjonujących
na terenie powiatu siedleckiego

Liczba dzieci
przebywających w
rodzinach zastępczych
na terenie powiatu
siedleckiego

1.

Stan na 01.01.2018 rok

48

64

2.

01.01.2018 rok 31.12.2018 rok

53

72

3.

Stan na 31.12.2018 rok

48

64

Lp.

Liczba koordynatorów
rodzinnej pieczy zastępczej

Liczba rodzin
zastępczych
funkcjonujących na
terenie powiatu
siedleckiego
(narastająco cały rok)

1.

3
(w tym 1 do dnia 09.09.2018 r.)

53

Liczba rodzin
Liczba
zastępczych objętych
dzieci
wsparciem
przebywając
koordynatora rodzinnej
ych w
pieczy zastępczej
rodzinnej
pieczy
zastępczej
53

72

Przedział wiekowy dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej
(według stanu na dzień 31.12.2018 roku.)
Przedział
wiekowy

0 - 3 lat

4 - 6 lat

7 - 13 lat

14 - 17 lat

18 - 24 lat

OGÓŁEM

Liczba dzieci

4

14

22

20

4

64

31
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1.

Liczba rodzin zastępczych i dzieci przebywających w rodzinach zastępczych
na terenie poszczególnych gmin według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Liczba
Liczba RZ
Liczba RZ
Liczba RZ
Ogółem
Gmina
dzieci spokrewnionych niezawodowych zawodowych
RZ
Kotuń
15
5
2
2
9

2.

Skórzec

6

5

0

0

5

3.

Mordy

5

4

1

0

5

4.

Suchożebry

1

0

1

0

1

5.

Wiśniew

5

1

2

0

3

6.

Paprotnia

3

0

0

1

1

7.

Siedlce

14

9

4

0

13

8.

Zbuczyn

3

2

0

0

2

9.

Korczew

1

1

0

0

1

10.

Przesmyki

6

3

1

0

4

11.

Wodynie

3

2

1

0

3

12.

Domanice

2

1

0

0

1

13.

Mokobody
RAZEM

0
64

0
33

0
12

0
3

0
48

Lp.

Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej
Organizator rodzinnej pieczy zastępczej okresowej oceny sytuacji dziecka dokonuje w miarę
potrzeb, jednak przypadku dzieci w wieku poniżej 3 lat nie rzadziej niż co 3 miesiące, a w przypadku dzieci
starszych nie rzadziej niż co 6 miesięcy.
Lp.

1.

Liczba posiedzeń ds. okresowej Liczba dzieci, którym dokonano Liczba
oceny sytuacji dzieci
okresowej oceny
dokonanych
umieszczonych w rodzinnej
okresowych ocen
pieczy zastępczej
55

64

147

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej po posiedzeniach zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dzieci
przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej przygotowuje i przekazuje zgodnie z właściwością do Sądu
Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich informacje o całokształcie sytuacji osobistej, zasadności
dalszego pobytu dzieci w pieczy zastępczej, oraz sytuacji rodzin zastępczych.
Lp.

Liczba dzieci na temat których informacje o
całokształcie sytuacji osobistej oraz
zasadności dalszego pobytu w pieczy
zastępczej przekazano do sądu

Liczba rodzin zastępczych o których sytuacji
informacje przekazano do sądu

1.

64

47

32
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Dokonywanie ocen rodzin zastępczych
Organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje oceny rodziny zastępczej pod względem
predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy.
Pierwszej oceny rodziny zastępczej dokonuje się nie później niż przed upływem roku od
umieszczenia pierwszego dziecka w rodzinie zastępczej. Kolejna jest dokonywana po upływie roku od
dokonania pierwszej oceny, a następne nie rzadziej niż co 3 lata.

Lp.

Liczba dokonanych ocen rodziny zastępczej pod względem predyspozycji do pełnienia
powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy

1.

17

Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną
Organizator rodzinnej pieczy zastępczej zgłasza do ośrodka adopcyjnego informacje o dzieciach
z uregulowaną sytuacją prawną, celem poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.

Lp.

Liczba dzieci, których sytuacja prawna została
uregulowana w 2018 roku

Liczba dzieci zgłoszonych do ośrodka
adopcyjnego

1.

7

7

Tworzenie i modyfikowanie planów pomocy dziecku umieszczonemu w rodzinie zastępczej
Plan pomocy dziecku przebywającemu w rodzinnej pieczy zastępczej był modyfikowany w zależności
od zmieniającej się sytuacji dziecka, jednakże w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty sporządzenia.
Lp. Liczba sporządzonych planów pomocy dziecku Liczba sporządzonych modyfikacji planów
przebywającemu w rodzinnej pieczy zastępczej pomocy dziecku przebywającemu w rodzinnej
pieczy zastępczej
1.

10

124

Organizowanie i prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zastępczych, dzieci i młodzieży oraz
pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej
Organizator rodzinnej pieczy zastępczej organizuje spotkania grupy wsparcia, której celem jest
wzajemne wspieranie się rodziców zastępczych, poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności
wychowawczych oraz integracja środowiska rodzin zastępczych.

Lp.

Liczba spotkań grupy wsparcia

Liczba osób uczestniczących

1.

1

9

2.

1

12

3.

1

32
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Organizacja przedsięwzięć mających na celu integrację wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej
Lp.
1.

Nazwa przedsięwzięcia
Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin
zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu
siedleckiego

Liczba uczestników
20

Działania psychologiczne dla rodzin zastępczych, dzieci i młodzieży oraz pełnoletnich wychowanków
rodzin zastępczych
Lp.

DZIAŁANIA PSYCHOLOGICZNE - PORADNICTWO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ogólna liczba konsultacji i porad psychologicznych
Konsultacje i porady psychologiczne udzielane w siedzibie tutejszej jednostki
Konsultacje i spotkania psychologiczne udzielane w środowisku rodzin zastępczych
Konsultacje i wsparcie psychologiczne udzielane przez telefon
Liczba rodzin zastępczych ogółem korzystających z pomocy psychologicznej
Liczba rodzin zastępczych zawodowych korzystających z pomocy psychologicznej
Liczba rodzin zastępczych spokrewnionych korzystających z pomocy psychologicznej
Liczba rodzin zastępczych niezawodowych korzystających z pomocy psychologicznej
Łączna liczba osób korzystających ze wsparcia psychologicznego
Dzieci i młodzież korzystający z pomocy psychologicznej
Liczba pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych korzystających ze wsparcia
psychologicznego
Liczba rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych
korzystająca ze wsparcia psychologicznego
DZIAŁANIA PSYCHOLOGICZNE - OPINIOWANIE

232
87
145
55
44
3
31
10
88
25
1

Diagnozy psychofizyczne dzieci przebywających w rodzinach zastępczych
Diagnozy i opinie kandydatów o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej
Opinie o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
rodzin już funkcjonujących
DZIAŁANIA PSYCHOLOGICZNE - INNE

12
8

3
52

21.

Udział w grupach wsparcia
Uczestnictwo w posiedzeniach zespołów ds. okresowej sytuacji dzieci przebywających
w pieczy zastępczej
Realizacja postanowienia sądu dotyczącego czynności umieszczenia dziecka
w rodzinie zastępczej
Uczestnictwo w posiedzeniach zespołów dokonujących
oceny rodzin zastępczych
Konsultacje przy tworzeniu i modyfikacji planów pomocy dzieciom umieszczonym
w rodzinach zastępczych
Współpraca z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej

22.
23.

Współpraca z GOPS-ami i MOPR-em- liczba konsultacji
Współpraca z sądem- liczba konsultacji

12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

Liczba

6

5

1
17
45
na
bieżąco
10
1
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24.
25.
26.
27.
28.
29.

Współpraca z kuratorami- liczba konsultacji
Współpraca z szkołami- liczba wizyt
Współpraca ze szkołami- liczba wizyt
Współpraca z internatem- liczba wizyt
Współpraca z Caritasem- liczba wizyt
Współpraca ze służbą zdrowia- liczba wizyt

2
10
7
2
1
1

Udzielanie wsparcia, porad i informacji
Lp.

Rodzaj działania

1.

Udzielanie wsparcia, porad i pomocy w tut. Centrum (rodziny zastępcze,
kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wychowankowie rodzin
zastępczych, pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych, rodzice
biologiczni dzieci przebywających w rodzinach zastępczych osoby chcące
uzyskać informację, pracownicy innych instytucjach współpracujących na
rzecz dziecka i rodziny

2.

3.

4.

Praca
koordynatorów
rodzinnej
pieczy
zastępczej
w środowisku rodziny zastępczej (wizyty w domu rodziny zastępczej, w
ośrodkach pomocy społecznej, placówkach oświatowych, placówkach
medycznych, internacie, sądzie, zespole kuratorskiej służby sadowej do
wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich oraz innych
instytucjach współpracujących na rzecz dziecka i rodziny )
Rozmowy telefoniczne (z rodzinami zastępczymi, sądami, kuratorami,
policją, placówkami oświatowymi, placówkami medycznymi, ośrodkami
pomocy społecznej, rodzicami biologicznymi dzieci umieszczonych w
rodzinach zastępczych, ośrodkiem adopcyjnym, wychowankami rodzin
zastępczych, pełnoletnimi wychowankami rodzin zastępczych oraz innymi
instytucjami współpracujących na rzecz dziecka i rodziny )
Współpraca z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim
(przekazywanie informacji/zestawień)

5.

Przekazywanie informacji o szkoleniach, projektach skierowanych do
rodzin zastępczych, wychowanków oraz pełnoletnich wychowanków rodzin
zastępczych

6.

Wsparcie pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej

7.

Udział w posiedzeniach sądu dot. alimentacji, uregulowania sytuacji
prawnej dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej

8.

Realizacja postanowień sądu (przekazanie dzieci do rodziny zastępczej,
odbieranie dziecka z rodziny biologicznej i przekazanie do instytucjonalnej
pieczy zastępczej, odebranie dziecka z rodziny zastępczej i przekazanie
do rodziny zastępczej, przekazanie dziecka z rodziny zastępczej do
rodziny biologicznej)

Liczba działań

210

350

420

7
7

27
7
5
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Podejmowanie działań mających na celu pozyskanie kandydatów do pełnienia funkcji rodzin
zastępczych
Podejmowane działania
Lp.
1.

Informacja na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach

2.

Informacja na tablicach ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach

3.

Informacja na tablicach informacyjnych dot. rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Siedlcach

4.

Upowszechnianie i podkreślanie znaczenia rodzinnych form opieki zastępczej w środowisku lokalnym

5.

Organizowanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Siedleckiego

6.

Informacja dot. rodzinnej pieczy zastępczej na łamach Biuletynu Powiatu Siedleckiego Ziemia
Siedlecka

7.

Rozmowy w instytucjach współpracujących z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach
oraz podczas wizyt koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w środowisku

Kwalifikowanie kandydatów do prowadzenia rodzinnych form pieczy zastępczej
Lp.

Liczba
kandydatów

1.

7

Liczba kandydatów
zakwalifikowanych

Liczba kandydatów
niezakwalifikowanych

Liczba wydanych
zaświadczeń
kwalifikacyjnych

5

0

2

(w stosunku do 2 osób
kandydujących do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej
spokrewnionej wszczęto
procedury kwalifikacyjne,
które zostały zakończone
w miesiącu styczniu 2019 r.)

Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
Szkolenia realizowane w 2018 roku odbyły się w wymiarze 50 godzin zajęć teoretycznych
oraz 10 godzin praktyk.
Lp.

Liczba osób skierowanych na szkolenie

Liczba osób które
ukończyły szkolenie

Liczba osób które nie
ukończyły szkolenia

1.

5

4

1
(osoba zrezygnowała ze
szkolenia)

Wsparcie procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej
Indywidualny Program Usamodzielnienia i dokonanie wyboru opiekuna procesu usamodzielnienia
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wychowanek pieczy zastępczej na rok przed uzyskaniem
pełnoletności wskazuje opiekuna procesu usamodzielnienia. Opiekun usamodzielnienia wspiera
36
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wychowanka, motywuje do aktywności, pomaga w rozwiązywaniu problemów, współpracuje z rodziną
wychowanka oraz środowiskiem lokalnym. Jest osobą towarzyszącą wychowankowi w całym procesie
usamodzielnienia.
Lp.

Wybór opiekuna procesu
usamodzielnienia

Indywidualny program usamodzielnienia

Liczba
wychowanków

1.

5

2

7

Zespół ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
Pracownicy zespołu realizują poniższe zadania:
 dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Na dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze wpłynęło 564 wnioski, pozytywnie rozpatrzono 511 na kwotę
285 474 zł,
 dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych do zakupu sprzętu
rehabilitacyjnego - wpłynęło 5 wniosków pozytywnie rozpatrzonych na kwotę 12 774 zł,
 dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych do sportu, rekreacji
i turystyki osób niepełnosprawnych.
Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2018 roku wpłynęło 16 wniosków
9 organizacji pozarządowych o dofinansowanie ze środków PFRON do organizacji przedsięwzięć
z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Wszystkie wnioski zostały
rozpatrzone pozytywnie. Rozliczone zostały wszystkie zawarte umowy na podstawie których
przekazano organizacjom pozarządowym dofinansowanie w kwocie 47 459 zł. W ramach zdań
z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych udział wzięło 261 osób
niepełnosprawnych, w tym 63 dzieci - mieszkańców Powiatu Siedleckiego.
 współpraca z Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w 2018 roku rozpatrzył sprawy
mieszkańców powiatu zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
Osoby, które ukończyły 16-ty rok życia
- wpłynęło: 1 316 wniosków,
- wydano: 1 220 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
- wydano: 348 legitymacji.
Osoby, które nie ukończyły 16-go roku życia
- wpłynęło: 364 wniosków,
- wydano: 351 orzeczeń o niepełnosprawności,
- wydano: 87 legitymacji.
 współpraca z organizacjami pozarządowymi
w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
zawarło 6 umów. Łącznie na powyższe zadania została wydatkowana kwota w wysokości
44 778,48 zł.
 umieszczanie pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej
W 2018 roku dotację przekazano Siedleckiemu Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Chorobą
Alzheimera na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi
chorobami otępiennymi oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych na terenie Powiatu
Siedleckiego. Na terenie Powiatu Siedleckiego funkcjonują dwa prowadzone przez Stowarzyszenie
domy pomocy społecznej. Pierwsza placówka Dom Pomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera
w Ptaszkach gm. Mordy, przeznaczona jest dla osób przewlekle, psychicznie chorych, głównie
z chorobą Alzheimera i innymi zespołami otępiennymi. W okresie sprawozdawczym DPS w Ptaszkach
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przebywało 26 pensjonariuszy. Drugi Dom - Filia DPS w Ptaszkach znajduje się w Kukawkach gm.
Przesmyki, funkcjonuje od stycznia 2010 roku. W 2018 roku w DPS w Kukawkach przebywało
24 pensjonariuszy.
Na dzień 31.12.2018 rok w obydwu placówkach przebywało 50 pensjonariuszy.
Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2018 roku wpłynęło 14 wniosków o umieszczenie
w Domu Pomocy Społecznej. W trakcie trwania roku umieszczono 10 osób.
 dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa
w turnusach rehabilitacyjnych
W 2018 roku o dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
ubiegało się 229 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami (72 opiekunów). Dofinansowanie uzyskało
157 osób w łącznej kwocie 145 520, 00 zł. Rezygnację z przyznanego dofinansowania złożyły 23
osoby.
w związku z tym środki wypłacone zostały 134 osobom na kwotę w wysoko 123 263zł.
 dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych do likwidacji
barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się
W 2018 roku dofinansowanie w ramach zawartych umów uzyskało 17 osób niepełnosprawnych
z czego 1 zrezygnowała z dofinansowania po zawarciu umowy. Łączna kwota przyznanych
dofinansowań do likwidacji barier wyniosła 92 124, 00 zł.
W 2018 roku przeprowadzono 16 lustracji. Po zakończeniu prac z zakresu likwidacji barier
architektonicznych pracownicy Centrum przeprowadzili 3 wizje lokalne i 1 kontrolę weryfikującą zakres
przeprowadzonych prac.
 Pilotażowy program „Aktywny samorząd”
W ramach Modułu I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową zostały
złożone 22 wnioski. Spośród złożonych wniosków 21 zostało rozpatrzonych pozytywnie pod względem
formalnym (1 wniosek został rozpatrzony negatywnie). W wyniku oceny merytorycznej w ramach Modułu I
dofinansowanie uzyskało 21 osób niepełnosprawnych. W 2018 roku podpisano 20 umów o dofinansowanie
realizacji zadania w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (1 umowa została
zawarta w styczniu 2019 roku).
W ramach Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, wpłynęło 17
wniosków. Spośród złożonych wniosków 17 wniosków zostało zweryfikowanych pozytywnie pod względem
formalnym. W 2018 roku podpisano 15 umów o dofinansowanie do uzyskania wykształcenia na poziomie
wyższym (2 umowy zostały zawarte w styczniu 2019 roku).
W roku 2018 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na realizację zawartych umów o dofinansowanie
w w/w zakresie wypłacono do końca 2018 roku - 91 818,93 zł środków przekazanych przez PFRON
w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”:
1)
w ramach Modułu I wypłacono w 2018 roku 62 000,93 zł,
2)
w ramach Modułu II wypłacono w 2018 roku 29 818 zł.
W 2018 roku w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” przeprowadzono 32 kontrole
u wnioskodawców, którym udzielono dofinansowania w roku 2017.
 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skórcu i w Kisielanach
Na terenie Powiatu Siedleckiego na dzień 31 grudnia 2018 roku funkcjonowały 2 Warsztaty Terapii
Zajęciowej utworzone i prowadzone przez Caritas Diecezji Siedleckiej -Warsztat Terapii Zajęciowej w Skórcu
i Kisielanach łącznie dla 64 osób z niepełnosprawnością zamieszkujących teren powiatu.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Skórcu w 2018 roku wyniosła 590 080 zł, w tym: ze środków PFRON 531 072 zł, a ze środków własnych
Powiatu Siedleckiego 59 008 zł.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na działalność Warsztatu w Kisielanach 2018 roku
wyniosła 553 200 zł, w tym: ze środków PFRON 497 880 zł oraz ze środków własnych Powiatu
Siedleckiego 55 320 zł.
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W 2018 roku przeprowadzono 1 kontrolę działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Skórcu i 1
kontrolę działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kisielanach.
Realizacja zadań przez zespół ds. świadczeń i pomocy środowiskowej
Zgodnie z art. 140 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011
roku (Dz.U. 2018 poz. 998 z późn. zm.) osobie opuszczającej po ukończeniu pełnoletności rodzinę
zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczoterapeutyczną zwanymi "osobami usamodzielnianymi" przyznaje się pomoc na: kontynuowanie nauki,
usamodzielnienie, zagospodarowanie. Przyznanie lub odmowa pomocy w powyższym zakresie następuje
w drodze decyzji. Ponadto udziela się pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz
zatrudnienia. Jak i również zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną. Warunkiem przyznania pomocy na
kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienie jest złożenie wniosku oraz posiadanie zatwierdzonego przez
kierownika PCPR indywidualnego programu usamodzielniania (IPU). W przypadku zmiany sytuacji życiowej
osoby usamodzielnianej należy dokonać modyfikacji IPU (w 2018 roku przeprowadzono 36 modyfikacji).
Ponadto osoby usamodzielniane otrzymując pomoc na kontynuowanie nauki zobowiązane są do
przedstawienia co pół roku informacji o sytuacji osoby usamodzielnionej (w 2018 roku pracownicy tut.
Centrum pomogli przygotować 50 przedmiotowych informacji).
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Pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie dla osób usamodzielnianych

Rodzaj Świadczenia

Świadczenia na kontynuowanie nauki dla
osób usamodzielnianych - wychowanków
rodzinnej pieczy zastępczej
Świadczenia na kontynuowanie nauki dla
osób usamodzielnianych - wychowanków
instytucjonalnej pieczy zastępczej
Świadczenia na kontynuowanie nauki dla
osób usamodzielnianych - wychowanków
młodzieżowych ośrodków
wychowawczych i zakładów
poprawczych*(osoby usamodzielniane na
podstawie ustawy o pomocy społecznej)
Razem świadczenia na kontynuowanie
nauki:
świadczenia na usamodzielnienie dla osób
usamodzielnianych- wychowanków
rodzinnej pieczy zastępczej
świadczenia na zagospodarowanie dla
osób usamodzielnianych- wychowanków
rodzinnej pieczy zastępczej
Razem:
Łączna liczba wydanych decyzji dla osób
usamodzielnianych

Liczba
wydanych
decyzji
przyznających
świadczenie

Liczba
Liczba
wydanych
wydanych
decyzji
decyzji
zmieniających wygaszających
świadczenie
świadczenie

Liczba
wydanych
decyzji
zawieszających
świadczenie

Liczba
wydanych
Liczba osób
decyzji
otrzymujących
odmawiających
świadczenie
przyznania
świadczenia

liczba
wypłaconych
świadczeń

kwota
wypłaconych
świadczeń

7

26

2

1

0

32

318

162 520,25
zł.

0

3

1

0

0

4

44

22 624,00 zł

1

4

1

0

1

4

40

20 811,60 zł

8

33

4

1

1

40

402

205 955,85
zł

5

0

0

0

0

5

5

25 933,00 zł

5

0

0

0

0

5

5

25 166,00 zł

18

33

4

1

1

50

412

257 054,85
zł

57
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Zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art.80, 81, 83) rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko
przysługuje: świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania, dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania (w przypadku posiadania przez dziecko
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności) oraz dodatek wychowawczy. Ponadto starosta może przyznać rodzinie zastępczej: dofinansowanie do wypoczynku poza
miejscem zamieszkania dziecka oraz świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka- jednorazowo lub na pokrycie
kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki - jednorazowo lub okresowo.
Świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Siedleckiego

Rodzaj Świadczenia

Świadczenia na pokrycie koszów
utrzymania dzieci w rodzinach
zastępczych (w tym dodatku na
pokrycie zwiększonych kosztów
utrzymania dziecka legitymującego
się orzeczeniem o
niepełnosprawności lub orzeczeniem
o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności)
Świadczenia fakultatywne ( w tym
świadczenie jednorazowe na pokrycie
niezbędnych kosztów związanych z
przyjęciem do rodziny dziecka i
świadczenia jednorazowe na pokrycie
kosztów związanych z wystąpieniem
zdarzenia losowego lub innego
zdarzenia mającego wpływ na jakość
sprawowanej opieki

Liczba
wydanych
decyzji
przyznających
świadczenie

Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
wydanych
wydanych
wydanych
wydanych
wydanych
decyzji
Liczba osób
liczba
kwota
decyzji
decyzji
decyzji
decyzji
ustalających otrzymujących wypłaconych wypłaconych
odmawiających
zmieniających wygaszających zawieszających
nienależnie świadczenie
świadczeń
świadczeń
przyznania
świadczenie
świadczenie
świadczenie
pobrane
świadczenia
świadczenie

17

64

7

0

0

3

71

875

669 838,88 zł

9

0

0

0

1

0

11

11

12 500,00 zł

Dodatek wychowawczy

63

18

4

0

0

0

64

711

350 986,03 zł

Razem rodzinna piecza zastępcza

89

82

11

0

1

146

1597

1 033 324,91

Łączna liczba wydanych
decyzji

183
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Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" na dziecko
uczące się, które zostało umieszczone w pieczy zastępczej przysługuje świadczenie "Dobry start" w wysokości 300 zł.
Program "Dobry Start"
Program "Dobry Start"

Liczba przyznanych świadczeń

Liczba osób otrzymujących świadczenie

Kwota wypłaconych
świadczeń

świadczenie na dziecko umieszczone w
rodzinnej pieczy zastępczej

44

44

13 200,00 zł

świadczenie na dziecko umieszczone w
instytucjonalnej pieczy zastępczej

24

24

7 200,00 zł

68

68

20 400,00 zł

Razem:

Zgodnie z art. 193 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodzice biologiczni dzieci umieszczonych i przebywających w pieczy zastępczej
zobowiązani się do ponoszenia miesięcznej opłaty w wysokości przyznanych świadczeń oraz dodatków rodzinie zastępczej lub w wysokości średnich
miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

Opłata za pobyt dziecka w instytucjonalnej
pieczy zastępczej ponoszona przez rodziców
biologicznych
Opłata za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy
zastępczej ponoszona przez rodziców
biologicznych
Razem:

Liczba wydanych decyzji
odstępujących od opłaty
za pobyt dziecka w
pieczy zastępczej

Liczba wydanych
decyzji wygaszających
świadczenie

Liczba osób (rodziców biologicznych) w stosunku
do których odstąpiono od opłaty

19

3

15

68

7

64

87

10

79
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Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej normuje kwestię zawierania porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie
obejmującym pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Porozumienia dotyczące opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
liczba podpisanych porozumień
Porozumienia dotyczące umieszczenia dzieci
w placówkach opiekuńczo- wychowawczych
pochodzących z terenu Powiatu Siedleckiego
umieszczonych na terenie innych powiatów
Porozumienia dotyczące umieszczenia dzieci
w placówkach opiekuńczo- wychowawczych
pochodzących z terenu innych powiatów
umieszczonych na terenie Powiatu Siedleckiego
Porozumienia dotyczące umieszczenia dzieci
pochodzących z terenu Powiatu Siedleckiego
umieszczonych w rodzinach zastępczych na
terenie innych powiatów
Porozumienia dotyczące umieszczenia dzieci
pochodzących z terenu innych powiatów
umieszczonych w rodzinach zastępczych na
terenie Powiatu Siedleckiego
Razem:

Kwota wypłaconych
Liczba dzieci przebywających w pieczy
świadczeń na podstawie
zastępczej na podstawie porozumień
porozumień

4

6

200 272,38 zł

8

18

1 144 877,36 zł

17

23

192 434,32 zł

20

20

277 531,75 zł

49

67

1 815 115,81 zł

Zgodnie z przepisami w/w ustawy zespół ds. świadczeń i pomocy środowiskowej prowadzi postępowania związane z określeniem właściwej gminy zobowiązanej
do partycypacji w kosztach pobytu dziecka w pieczy zastępczej(gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy
zastępczej). Na podstawie art. 191 ustawy gmina ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 10% wydatków - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy, 30%w drugim roku pobytu oraz 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu.
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Pokrywanie przez gminy wydatków na utrzymanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

Noty księgowe - dot. pokrywania przez gminy
wydatków na utrzymanie dzieci umieszczonych
w placówkach opiekuńczo- wychowawczych
Noty księgowe - dot. pokrywania przez gminy
wydatków na utrzymanie dzieci umieszczonych
w rodzinach zastępczych
Razem:

Liczba wystawionych not
księgowych
obciążeniowych

liczba wystawionych not
księgowych uznaniowych

Dochód z tytuły wystawionych not

112

1

401 404,58 zł

438

2

176 194,57 zł

550

3

577 599,15 zł

Zespół ds. świadczeń i pomocy środowiskowej w ramach zawartych porozumień z powiatem właściwym do ponoszenia wydatków na dziecko przebywające w pieczy
zastępczej na terenie Powiatu Siedleckiego (w rodzinie zastępczej zawodowej) przygotowuje noty obciążeniowe na mocy, których powiat zobowiązany jest dokonać
zwrotu środków finansowych (zwrot wydatków z zakresu świadczenia oraz wynagrodzenia zawodowej rodziny zastępczej) za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Noty obciążeniowe dotyczące pokrywania przez
inne powiaty kosztów utrzymania dzieci w
rodzinach zastępczych zawodowych

liczba wystawionych not
obciążeniowych

Dochód z tytułu wystawionych not
obciążeniowych

54

170 185,29

Mocą przedmiotowego przepisu prawa w/w ustawy kierownik PCPR powiatu obowiązanego do finansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej uprawniony jest do
dochodzenia na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej świadczeń alimentacyjnych.
Liczba pozwów
Rodzice biologiczni, w stosunku do
alimentacyjnych
których wystąpiono z pozwem
alimentacyjnym
Pozwy alimentacyjne
9

13
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Dom Dziecka na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach
Dom Dziecka na Zielonym Wzgórzu jest placówką opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego,
realizującą zadania powiatu w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zapewnia całodobową opiekę
i wychowanie dzieciom od 10 roku życia do uzyskania pełnoletniości, pozbawionym całkowicie lub częściowo
opieki rodzicielskiej.
Liczba dzieci umieszczonych w Domu nie może przekraczać 30. Przekroczenie powyższego limitu
możliwe jest na podstawie zezwolenia wojewody. Na dzień 31.12.2018 r. w Domu na Zielonym Wzgórzu
przebywało 34 wychowanków. Praca wychowawcza w Domu prowadzona jest w dwóch autonomicznych
grupach mieszkaniowych różnowiekowych, koedukacyjnych – grupa „Pogodni” oraz grupa „Milusińscy”.
Mienie Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.:
- grunty o powierzchni - 1,9358 ha.
- środki trwałe - 2 652 456,56 zł, w tym:
- budynki i budowle - 2 305 086,23 zł,
- maszyny i urządzenia techniczne - 268 719,03 zł,
- środki transportu - 78 651,30 zł,
- pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia - 632 431,24 zł, w tym w szczególności:
- zbiory biblioteczne - 29 836,77 zł,
- wartości niematerialne i prawne - 9 133,49 zł, w tym:
- o wartości do 3.500,00 zł - 9 133,46 zł,
- o wartości powyżej 3.500,00 zł - 0,00 zł.
Stan zatrudnienia w jednostce na dzień:
Pracownicy
Pracownicy
pedagogiczni niepedagogiczni
31.12.2014 r. 10,5 etatów
8,5 etatu

Liczba
wychowanków
30

01.01.2018 r.

10 etatów

7,75 etatu

33

31.12.2018 r.

10 etatów

7,75 etatu

34

W 2018 r. na szkolenia dla pracowników przeznaczono 4.063,12 zł.
Budżet jednostki, potrzeby finansowe.
Budżet wynosił ogółem 2 005 982,00 zł i został zrealizowany w 99,98%. Środki budżetowe zostały
wydatkowane na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem placówki. W ramach budżetu, w celu
przystosowania Domu do dwóch placówek wykonana została dokumentacja techniczna oraz remont części
pomieszczeń. Ponadto Dom został doposażony w meble i artykuły gospodarcze.
Placówka wymaga remontu części pomieszczeń parteru i I-go piętra dostosowującego
do przekształcenia placówki. Ponadto zachodzi pilna potrzeba przeprowadzenia remontu pomieszczeń
magazynowych w piwnicy ze względu na zagrzybienie ścian.
Dane dot. remontów bieżących i wykonanych inwestycji.
W 2018 r. przeprowadzony został remont części pomieszczeń II pietra budynku dostosowujący do
utworzenia drugiej placówki. Ponadto w ramach własnych środków przeprowadzono remont strychów
polegający na montażu płyt gipsowych, malowaniu oraz montażu wykładziny. Dokonano remontu instalacji
elektrycznej na świetlicy grupy Milusińskich, a także wykonano malowanie pokoi sypialnianych oraz kuchni
I piętra.
45
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VIII.

Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach w 2018 roku w celu zapobiegania i łagodzenia negatywnych
skutków bezrobocia podejmował szereg działań ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów związanych
z lokalnym rynkiem pracy. Ograniczenie skutków chronicznego bezrobocia było możliwe dzięki realizacji
różnego rodzaju programów i wspieraniu procesu reintegracji zawodowej, dotyczącego w szczególności
osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, osób o obniżonej samoocenie i motywacji, czy
też nie posiadających kwalifikacji. Urząd oferował wszystkim klientom kompleksowe wsparcia
z uwzględnieniem form pomocy określonych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, jak też w innych aktach prawnych.
Niezależnie od działań, ukierunkowanych na bezpośrednie wsparcie najbardziej potrzebujących
klientów Urzędu – osób bezrobotnych, w szczególności długotrwale bezrobotnych, Urząd realizuje szereg
innych działań, niepowiązanych z bezpośrednim wsparciem (aktywizacją) osób bezrobotnych. Dotyczą one,
m.in. przyznawania i wypłacania zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia, zgłaszanie osób
bezrobotnych do ubezpieczeń społecznych, wydawania decyzji o uznaniu lub odmowie uznania danej osoby
za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego, przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub
wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych
z Funduszu Pracy świadczeń.
Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach w 2018 roku realizował szereg zadań związanych nie tylko
z wdrażaniem programów aktywizacji zawodowej, ale także realizacją zadań z zakresu migracji zarobkowej
w sposób odpowiadający potrzebom lokalnych rynków. Urząd realizował politykę lokalnego i regionalnego
rynku pracy zgodnie z potrzebami danego rynku.
Wszystkie z wyżej wymienionych działań były możliwe dzięki przyznaniu środków Funduszu Pracy
na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań na 2018 rok dla samorządu powiatu, a także pozyskaniu
środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Mając na uwadze zadania określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach w roku 2018 prowadził działania we wszystkich ustawowo przypisanych
zadaniach. Poniżej prezentujemy rzeczową realizację działań prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy
w Siedlcach.
1. Sytuacja na rynku pracy
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.
Wszystkie dane dotyczące kształtowania się sytuacji na lokalnym rynku pracy w ciągu roku zostały
zamieszczone na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.siedlce.praca.gov.pl.
2. Postępowanie administracyjne (decyzje, odwołania, zaświadczenia)
W 2018 roku Wydział Informacji, Ewidencji i Świadczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach, w toku
postępowania administracyjnego, wydał 12.719 decyzji administracyjnych dotyczących osób bezrobotnych.
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62 osoby złożyły odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Siedlce wydanych w I instancji.
W 6 przypadkach organ II instancji uchylił zaskarżoną decyzję.
W 2018 roku ogółem wydano 2655 zaświadczeń.
3. Pośrednictwo pracy
W ramach pośrednictwa pracy Urząd udzielał pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu
odpowiedniego zatrudnienia oraz wspierał pracodawców w znalezieniu odpowiednich pracowników.
W 2018 roku nawiązano 4163 kontakty z pracodawcami. W trakcie spotkań przekazywana była oferta
Urzędu dotycząca form wsparcia określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
W 2018 roku pracodawcy zgłosili 6904 oferty pracy (z powiatu siedleckiego 2457 oferty), na 7020
miejsc pracy.
W celu upowszechnienia dostępnych w Urzędzie ofert pracy oraz podniesienia skuteczności naboru
kandydatów do pracy oferty zatrudnienia zamieszczane są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu
Pracy w Siedlcach www.siedlce.praca.gov.pl oraz w Centralnej Bazie Ofert Pracy oferty.praca.gov.pl.
Oferty pracy realizowane były również poprzez inne formy pośrednictwa pracy uzgodnione wcześniej
z pracodawcą, do których należą między innymi giełdy pracy organizowane w przypadku gdy w powiatowym
urzędzie pracy zarejestrowanych jest więcej osób spełniających wymagania określone w ofercie pracy.
W 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach zorganizował 93 takie spotkania.
W 2018 roku pracę podjęło 3360 bezrobotnych w tym z powiatu siedleckiego 1663 bezrobotnych.
W 2018 roku doradcy klienta wydali 2353 skierowania do pracy, w wyniku czego pracę podjęło 921 osób.
4. Poradnictwo zawodowe
Celem poradnictwa zawodowego jest udzielanie porad ułatwiających wybór zawodu lub jego zmianę,
podjęcie lub zamianę zatrudnienia oraz udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy i możliwościach
szkolenia i dokształcania. Usługi poradnictwa zawodowego skierowane są do osób bezrobotnych,
poszukujących pracy oraz innych niezarejestrowanych w Urzędzie.
Za współpracę z osobami bezrobotnymi odpowiedzialni są doradcy klienta. Istotą funkcji doradcy jest
stała współpraca z klientem w zakresie pomocy w wejściu/powrocie na rynek pracy. Doradca klienta
bezpośrednio po rejestracji - na podstawie przeprowadzanego wywiadu - ustala dla osób bezrobotnych
profil pomocy określający możliwe do zastosowania formy wsparcia, właściwe ze względu na potrzeby
bezrobotnego. Wprowadzenie profilowania w 2014 roku (nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy) umożliwiło zwiększenie indywidualizacji pomocy osobom bezrobotnym poprzez
dostosowanie usług i instrumentów rynku pracy ściśle do oczekiwań i potrzeb bezrobotnego,
a w konsekwencji podniesienie efektywności działań aktywizacyjnych.
Urząd pracy może ustanowić jeden z trzech profili pomocy i stosować następujące formy wsparcia:
 Profil pomocy I, przewidziany dla osób aktywnych – pośrednictwo pracy, a także w uzasadnionych
przypadkach poradnictwo zawodowe lub takie formy pomocy, jak: szkolenia, finansowanie kosztów
egzaminów i licencji, zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania, jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej, świadczenie aktywizacyjne, pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej,
bony;
 Profil pomocy II, przewidziany dla osób wymagających wsparcia – wszystkie usługi i instrumenty rynku
pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem
Programu Aktywizacja i Integracja;
 Profil pomocy III, przewidziany dla osób oddalonych od rynku pracy – Program Aktywizacja i Integracja,
działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy, programy specjalne, skierowane do zatrudnienia
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wspieranego u pracodawcy lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne
oraz w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe.
Liczba bezrobotnych, którym ustalono profil pomocy na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 3321 osób (1706
osób z powiatu siedleckiego), w tym:
 Profil I – 93 bezrobotnych (z powiatu siedleckiego – 44 osoby),
 Profil II – 1310 bezrobotnych (z powiatu siedleckiego – 703 osoby),
 Profil III – 1918 bezrobotnych (z powiatu siedleckiego – 959 osoby).
Udzielając pomocy osobie zarejestrowanej doradca klienta opiera się na przygotowanym wspólnie
z klientem Indywidualnym Planie Działania określającym planowane do realizacji formy wsparcia
i działania realizowane przez bezrobotnego mające na celu pomoc w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia.
W 2018 roku Indywidualny Plan Działania opracowano 4575 osobom w tym dla 2241 bezrobotnych
z powiatu siedleckiego.
W 2018 roku w ramach poradnictwa zawodowego udzielono osobom zarejestrowanym 875 porad
zawodowych indywidualnych(dla powiatu siedleckiego – 444). Ponadto 3704 osoby (z powiatu
siedleckiego – 1699 osoby) skorzystały z indywidualnych informacji zawodowych. W ramach tych form
wsparcia bezrobotnym udzielano pomocy w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu, informacji o sytuacji na
lokalnym rynku pracy, możliwościach uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji. Ponadto doradcy zawodowi
wykorzystując profesjonalne narzędzia mieli możliwość przeprowadzania badań kompetencji, zainteresowań
i uzdolnień zawodowych. W tym celu doradcy zawodowi korzystali z testów zawodowych: Kwestionariusza
Zainteresowań Zawodowych, testów predyspozycji oraz specjalistycznych testów psychologicznych. Wyniki
badań doradcy klienta wykorzystywali do ustalania indywidualnej ścieżki zawodowej.
W ramach poradnictwa zawodowego prowadzono również grupowe spotkania: porady zawodowe dla
186 osób (z powiatu siedleckiego - 109 osoby) oraz informacje zawodowe dla 1215 osób (z powiatu
siedleckiego – 645 osób). Na spotkaniach bezrobotni zapoznali się z ofertą Urzędu, informacjami
o instytucjach wspierających aktywne poszukiwanie pracy, metodami poszukiwania pracy, zasadami
profesjonalnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych, technikami autoprezentacji.
Doradcy klienta angażowali się również we współpracę ze szkołami i uczelniami.
W 2018 roku zorganizowano 42 spotkania z uczniami.
5. Usługi EURES i powierzanie pracy cudzoziemcom
W 2018 roku w ramach promocji działań Urzędu w obszarze EURES upowszechniano informacje
dotyczące usług świadczonych przez sieć EURES. Na tablicach informacyjnych umieszczono podstawowe
informacje dotyczące europejskiego pośrednictwa pracy oraz adresy stron internetowych zawierających
informacje o pośrednictwie EURES. Udostępniano także materiały reklamowe promujące usługę EURES:
plakaty, broszury informacyjne. W ramach działań systemu EURES udzielane były porady osobom
bezrobotnym i poszukującym pracy na temat sytuacji na rynku pracy.
Usługi EURES promowano podczas wszystkich wydarzeń organizowanych przez innych partnerów
rynku pracy, w których uczestniczył Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach. Informacje o usługach EURES
przekazywane były również podczas zajęć aktywizacyjnych oraz informacji zawodowych grupowych
organizowanych przez doradców zawodowych.
W celu realizacji usług EURES bezrobotnym oraz poszukującym pracy udzielana była pomoc
w uzyskaniu zatrudnienia poprzez udostępnianie ofert pracy pozyskiwanych z sieci EURES.
Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Szwajcarii mogą podejmować zatrudnienie w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę.
Zezwolenia na pracę nie potrzebują też m.in. cudzoziemcy, których objęto ochroną międzynarodową na
terytorium RP (np. mający status uchodźcy, pobyt tolerowany), posiadający Kartę Polaka, nauczyciele
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języków obcych w instytucjach należących do systemu oświaty , absolwenci polskich szkół
ponadgimnazjalnych i stacjonarnych studiów wyższych czy studenci studiów dziennych.
Zezwolenie na pracę wydawane jest przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania podmiotu powierzającego bądź ze względu na siedzibę podmiotu, do którego cudzoziemiec
jest delegowany. Zezwolenie wydawane jest wyłącznie na pisemny wniosek podmiotu, który chce powierzyć
pracę cudzoziemcowi. Składając wniosek o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca, pracodawca jest
zobowiązany dołączyć również informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy
w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy. W 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy
w Siedlcach wydał 369 informacji o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny
rynek pracy na 2850 miejsc pracy.
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).
6. Gospodarka finansowa przy realizacji projektów i instrumentów rynku pracy w 2018 roku.
Realizacja wszystkich działań jakie podejmował Urząd 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.
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 pn.:
 „Zaczynam od nowa” – program był realizowany w okresie od 01.04.2017 r. do 30.11.2018 r.
Celem programu była kompleksowa aktywizacja i zwiększenie zdolności do zatrudnienia 7 osób
bezrobotnych (w tym z powiatu siedleckiego – 1 osoba) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Siedlcach. Wartość programu: 73 420,00 zł. Uczestnikami programu były osoby długotrwale
bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy oraz osoby bezrobotne z ustalonym III profilem pomocy.
W 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach wydatkował na realizację programu kwotę
8.882,00 zł.
 „Możesz więcej niż myślisz” – program realizowany w okresie od 11.10.2017 r. do 30.04.2019 r.
Celem programu była kompleksowa aktywizacja i zwiększenie zdolności do zatrudnienia 17 osób
bezrobotnych (w tym z powiatu siedleckiego – 5 osób) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie
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Pracy w Siedlcach. Wartość programu: 204.200,00 zł. Uczestnikami programu są osoby długotrwale
bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy, osoby bezrobotne z ustalonym III profilem pomocy
i osoby z niepełnosprawnościami. W 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach wydatkował na
realizację Programu kwotę 113.641,00 zł.
 „Inwestycja w przyszłość - program jest realizowany w okresie od 09.04.2018 r. do 31.10.2019 r.
Celem jest kompleksowa aktywizacja i zwiększenie warunków do zatrudnienia 9 osób bezrobotnych
(w tym z powiatu siedleckiego – 3 osoby) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Siedlcach. W 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach wydatkował na realizację programu
kwotę 70.968,00 zł.
W ramach programów specjalnych wobec uczestników zastosowano zarówno usługi, jak i instrumenty rynku
pracy oraz dodatkowo elementy specyficzne, które mają za zadanie ułatwić podjęcie zatrudnienia
i spowodować eliminację barier utrudniających podjęcie zatrudnienia.
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. Dotyczącą one realizacji 2 projektów:
 Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie siedleckim
i mieście Siedlce (III)
Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach w latach 2018-2019 realizuje projekt „Aktywizacja osób
młodych pozostających bez pracy w powiecie siedleckim i mieście Siedlce (III)” w ramach I Osi
Priorytetowej – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1. – Wsparcie osób młodych pozostających
bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 – Wsparcie
udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020.
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych, które nie ukończyły 30 roku
życia, pozostających bez pracy w powiecie siedleckim i mieście Siedlce. Grupę docelową stanowią
osoby młode poniżej 30 roku życia, bez pracy, zarejestrowane w Urzędzie jako bezrobotne (dla
których został ustalony I lub II profil pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw.
młodzież NEET.
W 2018 roku projekt objął wsparciem 226 osób (w tym z powiatu siedleckiego – 131 osób)
poprzez poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże, prace interwencyjne, szkolenia
indywidualne i jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz bony na
zasiedlenie. Wartość projektu na rok 2018 wynosiła 2 545 676,27 zł.
W 2018 roku w ramach projektu:
 51 bezrobotnych skierowano do odbywania stażu (z powiatu siedleckiego – 29 osób),
 84 osobom wypłacono jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (z powiatu
siedleckiego – 47 osobom),
 44 osób skierowanych na prace interwencyjne (z powiatu siedleckiego – 25 osób),
 20 osobom wydano bony na zasiedlenie (z powiatu siedleckiego – 10 osobom),
 zorganizowano szkolenia dla 27 osób (z powiatu siedleckiego – 20 osób).
W analizowanym okresie Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach wydatkował na realizację projektu kwotę
2.522,296,37 zł.
 Projekt Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie
siedleckim i mieście Siedlce (II)
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Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach w latach 2017-2018 realizował projekt „Aktywizacja osób w wieku 30
lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie siedleckim i mieście Siedlce (II)” w ramach Działania
8.1 – Aktywizacja osób bezrobotnych przez PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014-2020.
Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i powyżej należących do grup
defaworyzowanych pozostających bez pracy w powiecie siedleckim i mieście Siedlce. W ramach projektu
zaplanowane były następujące formy wsparcia: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, refundacja
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, prace
interwencyjne, staże i jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Wartość projektu w latach
2017-2018 wyniosła 3.392.188,84 zł. w tym na rok 2018 – 1.846.926.63 zł.
Uczestnikami projektu mogły być osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie, dla których został ustalony I
lub II profil pomocy, w wieku 30 lat i powyżej, należące do następujących grup defaworyzowanych:
 osoby powyżej 50 roku życia,
 osoby z niepełnosprawnościami,
 osoby długotrwale bezrobotne,
 osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,
 kobiety.
W 2018 roku projekt objął wsparciem 130 osób (z powiatu siedleckiego – 55 osób) w tym:
 27 bezrobotnych skierowano do odbywania stażu (z powiatu siedleckiego – 9 osób),
 56 osobom wypłacono jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (z powiatu
siedleckiego – 26 osobom),
 29 osób skierowanych na prace interwencyjne (z powiatu siedleckiego – 13 osób),
 zorganizowano szkolenia dla 5 osób (z powiatu siedleckiego – 2 osób),
 10 podmiotom udzielono refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach
tego wsparcia skierowano 13 osób (z powiatu siedleckiego – 5 osób).
W analizowanym okresie Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach wydatkował na realizację projektu kwotę
1.842.249,08 zł.
c) 1.676.000,00 zł – to środki Funduszu Pracy pozyskane z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej.
W 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach realizował następujące programy, które
finansowane były z dodatkowych środków Funduszu Pracy pozyskanych z rezerwy Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej:
 Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej, w formie programu regionalnego MAZOWSZE 2018 dla osób bezrobotnych
zamieszkałych na wsi (czas realizacji od 23.03.2018 r. do 31.07.2019 r.) - w ramach przyznanych
środków wsparcie jest kierowane do 150 bezrobotnych, którzy mogą skorzystać z następujących
form aktywizacji: staże (w tym koszty dojazdu na staż) – 35 osób, roboty publiczne – 20 osób, prace
interwencyjne – 51 osób, szkolenia – 10 osób, jednorazowe środki na podjęcie działalności
gospodarczej – 20 osób, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy – 14 osób. Na realizację
programu w 2018 roku wydatkowano 1.281.590 zł.
 Program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych (czas realizacji od 16.04.2018
r. do 30.06.2019 r.) - w ramach przyznanych środków wsparciem zostanie objętych 56 osób, w tym
z powiatu siedleckiego 25 osób. Bezrobotni mogli skorzystać z następujących form aktywizacji: staże
– 25 osób (z powiatu siedleckiego – 11 osób), prace interwencyjne – 20 osób (z powiatu
siedleckiego – 9 osób), wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy – 7 osób (z powiatu
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siedleckiego – 3 osoby), roboty publiczne – 3 osoby (z powiatu siedleckiego – 1 osoba),
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 1 osoba z powiatu siedleckiego. Na
realizację programu wydatkowano 313.900 zł.
 Program staży w placówkach ARiMR dla osób długotrwale bezrobotnych lub osób bezrobotnych
zamieszkałych na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu powiatu siedleckiego (czas
realizacji od 16.04.2018 r. do 31.12.2018 r.). W ramach przyznanych środków 5 bezrobotnych
(w tym 4 z powiatu siedleckiego) zostało skierowanych na staż.
Na realizację programu wydatkowano 36.156 zł.
d) 2.918.600,00 zł – to środki Funduszu Pracy przyznane na aktywizację osób do 30 roku życia.
Refundacja przez okres 12 miesięcy części poniesionych kosztów na wynagrodzenia, nagrody oraz
składki na ubezpieczenie społeczne to instrument wsparcia dla pracodawców oraz
przedsiębiorców, którzy zatrudnią skierowaną przez powiatowy urząd pracy osobę bezrobotną do
30. roku życia. Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani, stosownie do zawartej umowy,
do utrzymania w zatrudnieniu, w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez
okres, za który dokonywana jest refundacja, oraz przez okres 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji.
Celem takiego rozwiązania jest zachęcenie pracodawców do zatrudniania osób młodych i podniesienia
aktywności zawodowej osób z tej grupy wiekowej.
Na ten cel wydatkowano kwotę 2.842.845,21 zł.
Tabela nr 1. Struktura wydatków Funduszu Pracy w 2018 roku według zadań
Lp. Nazwa zadania

Plan

1.

Szkolenia

259 042,00

2.

Prace interwencyjne

3.

Roboty publiczne

4.

Prace społecznie użyteczne

5.

Staże
Dofinansowanie podjęcia działalności
6.
gospodarczej
Refundacja kosztów doposażenia i wyposażenia
7.
stanowiska pracy
8. Zatrudnienie wspierane
Wynagrodzenia i koszty osobowe członków
9.
spółdzielni socjalnej
Refundacja składki na ubezpieczenie społeczne
10.
rolników
11. Bon na zasiedlenie
12. Koszty specyficznych programów specjalnych
Refundacja koszów zatrudnienia osób do 30 roku
13.
życia
Razem

Liczba osób
Wydatki
objętych
aktywizacją
237 858,17
128

1 515 883,87

1 454 054,86

408

393 490,00

383 950,46

50

56 200,00

55 672,08

59

1 535 662,13

1 521 334,62

275

3 715 664,00

3 715 080,66

177

671 000,00

671 000,00

31

33 400,00

33 397,01

10

19 700,00

16 943,28

9

3 000,00

1 665,00

3

148 000,00

144 325,56

20

44 658,00

41 769,01

2 918 600,00

2 842 845,21

181

11 314 300,00 11 119 895,92

1 351
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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 postepowania 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 racy.
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.
7. Realizacja zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym (KFS)
W 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach umożliwiał pracodawcom korzystanie ze środków KFS
przeznaczonych na finansowanie kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników w ramach priorytetów
określonych przez MRPiPS.
Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną
na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub
za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS było zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące
z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie
inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na
konkurencyjnym rynku pracy.
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.

IX.

Ład przestrzenny

Pięć gmin tj. Gmina Domanice, Gmina Korczew, Gmina Paprotnia, Gmina Przesmyki i Gmina Wodynie
w ogóle nie posiada miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a decyzje pozwolenia na
budowę wydawane są na podstawie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji
o lokalizacji celu publicznego. Wyjątek stanowi Gmina Siedlce, która w całości objęta jest miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego. Pozostałe gminy są objęte nimi częściowo. W roku 2018 r. dwa
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwaliła Gmina Skórzec odpowiednio dla
miejscowości Teodorów i Żelków.

X.

Rozwój budownictwa na terenie Powiatu Siedleckiego

Starostwo Powiatowe w Siedlcach w 2018 r. wydało 983 decyzji pozwolenia na budowę, w tym 17
pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania oraz 23 pozwolenia na rozbiórkę. Wydano 30 decyzji
odmawiających zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, 15 wniosków
pozostawiono bez rozpoznania, a 51 postępowań umorzono. Udzielone pozwolenia na budowę
w szczególności dotyczyły:
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Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

Przedmiot pozwolenia
Liczba pozwoleń
Budynki mieszkalne
432
Budynki gospodarcze, garaże
48
Budynki
użyteczności
19
publicznej
Budynki usługowe
17
Budynki produkcyjne
9
Budynki inwentarskie
99
Sieci
85
Inne
247

W 2018 r. wpłynęły 94 zgłoszenia budowy na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1a, pkt 2b oraz pkt 19a
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.)
6 wniosków zostało wycofanych przez inwestora, a do pozostałych organ nie wniósł sprzeciwu.
Powyższe zgłoszenia dotyczyły:
Lp. Przedmiot zgłoszenia
1. Budowa
lub
rozbudowa
budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego
2. Budowa
kontenerowej
stacji
transformatorowych
i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni
zabudowy do 35 m2
3. Budowa sieci
a)elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe
nie wyższe niż 1 kV,
b) wodociągowych,
c) kanalizacyjnych,
d) cieplnych,
e) telekomunikacyjnych;

Liczba zgłoszeń
55
33

Ponadto w 2018 r. w Starostwie Powiatowym:
 rozpatrzono 869 zgłoszeń budowy i wykonania robót budowlanych dokonanych na podstawie art. 29
(poza art. 29 ust. 1 pkt 1a, pkt 2b oraz pkt 19a) oraz art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.)
 wydano 4 decyzje zezwalające na realizację inwestycji drogowej
 przeniesiono na rzecz nowego inwestora 52 decyzje pozwolenia na budowę
 przekazano 21 wniosków o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
 wydano 1 decyzję o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości
 wydano 3 zaświadczenia o samodzielności lokali, 2 zaświadczenia o powierzchni użytkowej
budynku.

XI.

Transport zbiorowy i drogi publiczne

Zarząd Powiatu w Siedlcach zarządza 645,79 km dróg powiatowych, z tego o:
- nawierzchni bitumicznej
- 575,18 km
- nawierzchni brukowej/kostki betonowej
- 7,28 km
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- stabilizacji cementem
- nawierzchni gruntowej

- 4,92 km
- 58,41 km

Wykaz dróg powiatowych na terenie powiatu siedleckiego wg stanu na 31.12.2018 r.

Lp.

nr
drogi

1 2044W
2 2050W
3
4
5
6

2233W
2258W
2259W
3601W

7 3602W
8 3603W
9 3604W
10 3605W
11 3606W
12 3607W
13 3608W
14
15
16
17
18

3609W
3610W
3611W
3612W
3614W

19 3615W
20 3616W
21 3617W
22 3618W
23 3619W
24 3620W
25 3621W
26 3622W
27 3623W
28 3624W
29 3625W
30 3626W
31 3627W
32 3628W

lokalizacja drogi
droga nr 698 – Niemojki – Łysów –
Dąbrowa – Korczew
Łosice – Hadynów – Próchenki –
Krzesk-Królowa Niwa – droga nr 2
Rozstanki – Strachomin – Borki
Kuflew – Jeruzal – Borki – Seroczyn
Jeruzal – Dębowce – Wodynie
Tokary – Korczew
Żeliszew Podkościelny – Koszewnica –
droga nr 2
Żeliszew Podkościelny – Niechnabrz
Broszków – Żeliszew Podkościelny
Kotuń – Chlewiska – Nowaki – Skórzec
– droga nr 3635W
Żelków-Kolonia – Chlewiska
Broszków – Żuków
Nowe Opole – Kisielany-Żmichy – droga
nr 696
Stare Opole: objazd awaryjny drogi nr 2
Nowe Opole – Wyłazy – Niwiski
Mokobody – Suchożebry
Mokobody – Nakory
Suchożebry – Brzozów
Suchożebry – Mordy
Mordy: ul. Kościuszki
Strzała – Borki Siedleckie – Przygody
Siedlce – Korczew
Siedlce: ul. Kazimierzowska
droga nr 3940W – Rzeszotków –
Hołubla
Rzeszotków – Czarnoty – droga nr
3929W
Korczew – Bużyska – Drażniew
Przesmyki – Dąbrowa
Mordy – Przesmyki – Kamianki Lackie
– Dąbrowa
Mordy: ul. Żwirki i Wigury
Przesmyki – Pniewiski – Łęczycki
Pluty – Pliszki – droga nr 3664W
Głuchówek – Kukawki – Pliszki
Mordy – Olędy – Paprotnia
Mordy: ul. Olędzka
Głuchów – Cierpigórz – droga nr 3628W
Przesmyki – Zawady – Suchodół Wielki
– Wojnów

długość
całkowita
[km]

długość wg rodzaju nawierzchni [km]
gruntowa

brukowa/kost stabilizacja
ka betonowa cementem

bitumiczna

klasa
techniczna

12,251

12,251

Z

4,862

4,862

Z

0,391
4,901
3,404
6,718

3,694

0,391
4,901
3,404
2,374

Z
Z
Z
Z

12,647

2,422

10,161

Z

4,391
10,171

Z
Z

0,650
0,064

4,391
10,171
15,374

4,050

11,324

Z

9,216
5,270

1,851

7,365
5,270

Z
Z

8,091

8,091

Z

0,672
6,013
9,283
15,518
5,509

0,672
6,013
2,314
15,518
5,509

Z
Z
Z
Z
Z

18,441

18,441

Z

6,386

6,386

Z

30,390

30,390

Z

3,639

1,065

2,265

7,514

1,973

5,541

Z

6,841

0,250

6,591

Z

11,557
5,133

5,720

5,837
5,133

Z
Z

17,788

17,788

Z

5,072
6,216
3,783

5,072
6,216
3,783

Z
Z
Z

4,702

Z

5,423

5,423

Z

14,515

14,515

Z

10,201

4,200

1,299
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33 3629W
34 3630W
35 3631W
36 3632W
37 3633W
38 3634W
39 3635W
40 3636W
41 3637W
42 3638W
43 3639W
44 3640W
45 3641W
46 3642W
47 3643W

Mordy – Sosenki-Jajki – Wólka
Soseńska
Mordy: ul. Składowa
Pruszynek – Stok Ruski – Mordy
droga nr 698 – Pruszynek – Golice
Błogoszcz – Ługi Wielkie – BorkiKosiorki
Wołyńce – Mościbrody
Siedlce – Domanice – granica
województwa (Wólka Zastawska)
Zbuczyn – Borki-Kosy – Mościbrody
Zbuczyn – Łęcznowola – granica
województwa (Gołowierzchy)
Zbuczyn – Czuryły – Krzymosze –
Wyczółki
droga nr 3666W – Modrzew – droga nr
3641W
droga nr 3666W – Rzążew – Zbuczyn
Zbuczyn – Tchórzew – Izdebki-Kosny
Krzesk-Królowa Niwa – Tęczki – granica
województwa (Jakusze)
droga nr 2 – Maciejowice – granica
województwa (Wierzejki)

droga nr 2 – Stare Iganie –
48 3644W SiedlceSiedlce: ul. Warszwska – ul.
Józefa Piłsudskiego – ul. Starowiejska
49 3645W Dąbrówka-Stany – Czerniejew – Ozorów
50 3646W Dąbrówka-Stany – Kłódzie – Dobrzanów
51 3647W Żeliszew Podkościelny – Wodynie
52 3648W Wodynie – Olszyc Włościański
53 3649W Wodynie – Kołodziąż
Żebraczka – Rudnik Duży – granica
54 3650W
województwa (Stoczek Łukowski)
Olszyc Włościański – granica
55 3651W
województwa (Rosy)
56 3652W Olszyc Włościański – Domanice
57 3653W Olszyc Włościański – Żebrak
58 3654W Kaczory – Łupiny – Domanice
59 3655W Domanice – Mroczki – Gostchorz
60 3656W Gostchorz – Zabłocie – Zbuczyn
Dziewule – granica województwa
61 3657W
(Łuków)
Wólka Kamienna – granica
62 3658W
województwa (Zaolszynie)
63 3659W Kotuń – Oleksin – Bojmie
64 3661W Mokobody – Męczyn – Zaliwie-Piegawki
65 3662W Mokobody – Zaliwie-Piegawki – Niwiski
Łysów – Hruszew – Tokary – Drażniew –
66 3663W
Laskowice
67 3664W Paprotnia – Zakrze
Mordy – Klimonty – Ptaszki – Bejdy –
68 3665W Próchenki
Mordy: ul. Cmentarna
Stok Lacki – Tarcze – Radzików Wielki –
69 3666W
Szydłówka – Olszanka

4,787

4,787

Z

1,000
5,960
7,072

Z
Z
Z

7,159

Z

1,000
8,421
7,072

2,461

16,178

8,300

6,707

2,940

3,767

Z

13,806

0,916

12,890

Z

10,432

10,432

Z

5,525

5,525

Z

12,587

12,587

Z

3,305

3,305

Z

5,733
10,840

5,733
10,840

Z
Z

3,478

3,478

Z

2,933

2,933

Z

0,281

0,281

G

6,499
5,315
13,586
10,353
4,665

6,499
5,315
7,253
10,353
4,665

Z
Z
Z
Z
Z

3,332

Z

0,235

Z

5,328
5,498
7,931
10,711
13,359

5,328
5,498
7,931
10,711
13,359

Z
Z
Z
Z
Z

4,009

4,009

Z

0,622

0,622

Z

10,178
8,223
9,290

10,178
7,112
9,290

Z
Z
Z

9,401

Z

0,719

6,333

3,332
2,955

2,720

1,111

12,097

2,696

17,433

2,302

15,131

Z

8,518

1,690

6,828

Z

19,843

Z

19,843
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Krzesk-Królowa Niwa – Izdebki70 3667W Kośmidry – Ostoje – Klimy – droga nr
3665W
droga nr 3647W – Kamieniec – granica
71 3668W
powiatu (Dębowce)
72 3669W Mordy: ul. Gliniana
73 3670W Mordy: ul. 3 Maja – ul. Słowackiego
Krzymosze – Radzików-Kornica – droga
74 3671W
nr 3666W
75 3673W Bojmie – Grębków
76 3674W droga nr 2 – Jagodne – Kopcie
77 3675W Józefin – Czarnowąż – Kopcie
78 3676W Mordy: Plac Zwycięstwa
Mordy: ul. Pusta – ul. Kardynała Stefana
79 3677W
Wyszyńskiego
80 3678W Mordy: ul. 8 Dywizji Wojska Polskiego
81 3681W Mordy: ul. Sienkiewicza
82 3683W Mordy: ul. Olchowa
83 3684W Mordy: ul. Kolejowa
Siedlce – droga nr 63
84 3685W Siedlce: ul. Starowiejska – ul.
Terespolska
85 3686W granica miasta Siedlce – droga nr 2
86 3929W Sokołów Podlaski – Paprotnia
Repki – Wyrozęby-Podawce – Stary
87 3932W
Bartków
88 3933W Skrzeszew – Sawice-Wieś – Paprotnia
Sawice-Wieś – Czaple-Andrelewicze –
89 3934W
Korczew
90 3936W droga nr 62 – Mogielnica – Szczeglacin
91 3937W Skupie – Dmochy-Rogale – Kowiesy
Księżopole-Smolaki – Trebień – Rozbity
92 3938W
Kamień
93 3940W Krześlin – Nakory – Patrykozy
94 4228W Wyszków – Sokołów Podlaski
RAZEM

9,251

9,251

Z

1,863

1,863

Z

0,000
0,000

Z
Z

5,786

Z

0,366
1,892
6,123
0,217

Z
Z
Z
Z

0,059

Z

0,200
0,000
1,080
0,435

Z
Z
Z
Z

0,473

0,473

G

1,503
3,555

1,503
3,555

G
Z

2,526

2,526

Z

2,471

2,471

Z

4,692

4,692

Z

6,060
3,915

Z
Z

1,305

Z

8,829
1,135
575,178

Z
Z

0,552
0,301

0,552
0,301

5,786
1,525
1,892
6,123
0,217

1,159

0,889

0,830

0,515
0,093
1,080
0,435

6,060
4,955

0,315
0,093

0,855

0,185

1,305
9,817
1,135
645,786

0,988
58,415

7,277

4,916

Wykaz obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu
siedleckiego wg stanu na 31.12.2018 r.
Nr
drogi
1 3934W

Nazwa drogi

Miejscowość

Nazwa cieku

Sawice-Wieś – Czaple-Andrelewicze – Korczew

Szczeglacin

Kołodziejka

2 3936W

droga nr 62 – Mogielnica – Szczeglacin

Mogielnica

Myśla

Kotuń – Oleksin – Bojmie
Kotuń – Oleksin – Bojmie
Kotuń – Oleksin – Bojmie
Kotuń – Oleksin – Bojmie
Broszków – Żeliszew Podkościelny
Nowe Opole – Kisielany-Żmichy – droga nr 696
Mokobody – Męczyn – Zaliwie-Piegawki
Mokobody – Zaliwie-Piegawki – Niwiski

Kotuń
Kępa
Oleksin
Bojmie
Kotuń
Kisielany-Żmichy
Męczyn
Zaliwie-Piegawki

Świdnica
Świdnica
Kostrzyń
Gawroniec
Świdnica
Liwiec
ciek bez nazwy
Liwiec

Lp.

3
4
5
6
7
8
9
10

3659W
3659W
3659W
3659W
3604W
3608W
3661W
3662W

Rodzaj
konstrukcji
beton zbrojony
zespolony:
drewno, stal
beton zbrojony
beton zbrojony
beton zbrojony
beton zbrojony
beton zbrojony
beton zbrojony
beton zbrojony
zespolony:
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11 3612W

Mokobody – Nakory

Krynica

Stara Rzeka

12 3612W

Mokobody – Nakory

Nakory

ciek bez nazwy

13 3940W

Krześlin – Nakory – Patrykozy

Brzozów

ciek bez nazwy

14 3940W

Krześlin – Nakory – Patrykozy

Nakory

ciek bez nazwy

15 3614W

Suchożebry – Brzozów

Brzozów

Stara Rzeka

16 3615W

Suchożebry – Mordy

Kownaciska

Stara Rzeka

3616W
3617W
3617W
3617W
3617W
3620W
3620W
3622W
3622W

Strzała – Borki Siedleckie – Przygody
Siedlce – Korczew
Siedlce – Korczew
Siedlce – Korczew
Siedlce – Korczew
Korczew – Bużyska – Drażniew
Korczew – Bużyska – Drażniew
Mordy – Przesmyki – Kamianki Lackie – Dąbrowa
Mordy – Przesmyki – Kamianki Lackie – Dąbrowa

Purzec
Krześlin
Hołubla
Hołubla
Nowy Bartków
Korczew
Korczew
Kamianki Lackie
Kamianki Lackie

Liwiec
Liwiec
ciek bez nazwy
ciek bez nazwy
Kołodziejka
Kołodziejka
Kołodziejka
ciek bez nazwy
Kołodziejka

26 3622W

Mordy – Przesmyki – Kamianki Lackie – Dąbrowa

Kamianki-Czabaje

ciek bez nazwy

27 3628W

Przesmyki – Zawady – Suchodół Wielki – Wojnów

Rogóziec

Liwiec Drugi

28 3629W
29 3631W

Mordy – Sosenki-Jajki – Wólka Soseńska
Pruszynek – Stok Ruski – Mordy

Sosenki-Jajki
Pruszynek

Liwiec Drugi
Liwiec

30 3634W

Wołyńce – Mościbrody

Mościbrody

Muchawka

31 3636W

Zbuczyn – Borki-Kosy – Mościbrody

Zbuczyn

Zbuczynka

32 3638W

Zbuczyn – Czuryły – Krzymosze – Wyczółki

Zbuczyn

Zbuczynka

33 3644W
34 3647W

droga nr 2 – Stare Iganie – Siedlce
Żeliszew Podkościelny – Wodynie

Nowe Iganie
Dobrzanów

Muchawka
Kostrzyń

35 3602W

Żeliszew Podkościelny – Koszewnica – droga nr 2

Koszewnica

Świdnica

17
18
19
20
21
22
23
24
25

beton, stal
zespolony:
beton, stal
beton zbrojony
zespolony:
beton, stal
zespolony:
beton, stal
zespolony:
beton, stal
zespolony:
beton, stal
beton zbrojony
beton zbrojony
beton zbrojony
beton zbrojony
beton zbrojony
beton zbrojony
beton zbrojony
beton zbrojony
blacha stalowa
zespolony:
beton, stal
blacha stalowa
typu MultiPlate
beton zbrojony
beton zbrojony
zespolony:
beton, stal
beton zbrojony
zespolony:
beton, stal
beton zbrojony
beton zbrojony
zespolony:
beton, stal

Zadania inwestycyjne i remontowe wykonane na drogach powiatowych w 2018 roku
W wyniku przeprowadzonych inwestycji i remontów dróg powiatowych w 2018 roku powstało
55 115,67m nowych nawierzchni bitumicznych, 10 756 m chodników, 8 672 m ścieżek rowerowych,
przebudowano 1 obiekt mostowy oraz 36 przepustów pod jezdnią.
Zakres
rzeczowy /m/

Wartość
zadania
ogółem /zł/

Środki
Powiatu
/zł/

1. Przebudowa drogi
powiatowej nr 3686W
granica m. Siedlce – droga
krajowa nr 2

naw. – 1 375 m
chodnik – 2 750 m
ścieżka rowerowa –
2 660 m

2 232 505

893 002

2. Przebudowa drogi
powiatowej nr 3641W
Zbuczyn – Tchórzew –
Izdebki-Kosny

naw. – 10 871,67 m
chodnik – 920 m

8 577 590

2 228 666

Nazwa zadania

Środki
Gmin
/zł/

1 202 370 Zbuczyn

Inne środki
/zł/

Uwagi

1 339 503EFRR

Zadanie rozpoczęte
w 2017 roku,
zakończone w 2018
roku

5 146 554EFRR

Zadanie rozpoczęte
w 2017 roku,
zakończone w 2018
roku
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3. Rozbudowa drogi
powiatowej nr 3604W
Broszków – Żeliszew
Podkościelny

naw.– 7 690 m
chodnik –2 820 m
ścieżka rowerowa –
2 790 m
most – 1 szt.
naw. – 776 m
chodnik – 785 m

7 768 115

2 018 996

1 088 250 Kotuń

2 116 133

1 816 133

300 000 Wodynie

naw.
– 547 m
chodnik – 1 090 m

846 975

546 975

300 000 Mordy

naw. – 3 245 m
chodnik – 867 m
ścieżka rowerowa
– 3 222 m

5 690 234

2 224 958

650 000 Siedlce

7. Opracowanie
dokumentacji projektowej
na przebudowę drogi nr
3632W od drogi nr 698 –
Pruszynek – Golice - I
etap

PT

137 760

137 760

8. Opracowanie
dokumentacji projektowej
na budowę chodnika w
ciągu drogi powiatowej
nr3637W Zbuczyn –
Łęcznowola – granica
województwa
(Gołowierzchy) w ciągu
ulicy Poręby w Zbuczynie
9.Przebudowa drogi
powiatowej nr 3656W
Gostchorz – Zabłocie –
Zbuczyn na odcinku
Okniny Stare - Radomyśl
10. Przebudowa drogi
powiatowej nr 2259W
Jeruzal – Dębowce –
Wodynie na odcinku
Wodynie - Brodki
11. Przebudowa drogi
powiatowej nr 3675W
Józefin – Czarnowąż –
Kopcie na odcinku Józefin
- Polaki
12.Przebudowa drogi
powiatowej nr 3661W
Mokobody – Męczyn –
Zaliwie Piegawki na
odcinku Mokobody –
Męczyn – I etap

PT

27 060

27 060

naw. – 1 900 m

455 482

305 482

150 000 Wiśniew

naw. – 2 300 m

829 420

669 420

160 000 Wodynie

naw. – 1 700 m

804 017

454 017

350 000 Kotuń

naw. – 1 000 m

924 290

559 290

200 000 Mokobody

4.Rozbudowa drogi
powiatowej nr 3648W
Wodynie – Olszyc
Włościański w
miejscowości Wola
Wodyńska
5.Przebudowa drogi
powiatowej nr 3669W – ul.
Gliniana w m. Mordy
6. Rozbudowa drogi
powiatowej nr 3617W
Siedlce – Korczew na
odcinku granica m.
Siedlce - Golice

4 660 869EFRR

Zadanie rozpoczęte
w 2017 roku,
zakończone w 2018
roku

Zadanie rozpoczęte
w 2017 roku,
zakończone w 2018
roku

2 815 277 –
Mazowiecki
Instrument
Wsparcia Dróg
Lokalnych
Urząd
Marszałkowski
Zadanie rozpoczęte
w 2018 roku,
planowane
zakończenie – 31
maja 2019 roku
(środki
niewygasające)
Zadanie rozpoczęte
w 2018 roku,
planowane
zakończenie – 31
maja 2019 roku
(środki
niewygasające)

165 000 Dotacja ze
środków budżetu
Województwa
Mazowieckiego w
zakresie budowy i
modernizacji
dróg dojazdowych
do gruntów
rolnych
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13.Przebudowa drogi
powiatowej nr 3614W
Suchożebry - Brzozów
14.Opracowanie
dokumentacji projektowej
na przebudowę drogi
powiatowej nr 3624w Pluty
– Pliszki – do drogi
(Paprotnia – Zakrze) przez
miejscowość Pluty
15.Przebudowa drogi
powiatowej nr 3625W
Głuchówek – Kukawki –
Pliszki na odcinku Kukawki
- Tarków

naw. – 3 650 m

1 236 858

936 858

PT

40 713

40 713

naw. – 2 750 m

967 272

797 272

16.Opracowanie
dokumentacji projektowej
na przebudowę drogi
powiatowej nr 3663W
Łysów – Hruszew –
Tokary – Drażniew –
Laskowice na odcinku
Łysów - Hruszew
17.Budowa chodnika w
ciągach dróg powiatowych
nr 3651W i 3648W w
miejscowości Olszyc
Włościański
18.Opracowanie
dokumentacji projektowej
na przebudowę mostu w
ciągu drogi powiatowej nr
3936W droga nr 62 –
Mogielnica – Szczeglacin
w miejscowości Mogielnica
19.Przebudowa drogi
powiatowej nr 3656W
Gostchorz – Zabłocie –
Zbuczyn (ul. Lipowa w
Zbuczynie)
20.Przebudowa drogi
powiatowej Nr 3626W – ul.
Kościuszki w m. Paprotnia

PT

54 858

54 858

chodnik – 780 m

192 034

102 034

PT

49 938

49 938

naw. – 340 m

99 963

99 963

21. Remont drogi
powiatowej Nr 3663W
Łysów – Hruszew –
Tokary – Drażniew –
Laskowice na odcinku
Tokary – Laskowice od km
5+330 do km 12+230 o
długości 6,9 km
22. Remont drogi
powiatowej Nr 3601W
Tokary – Korczew na
odcinku Laskowice –
Korczew od km 4+120 do
km 5+720 długości 1,6 km
23. Remont drogi
powiatowej Nr 3665W
Mordy – Klimonty –
Ptaszki – Bejdy –

naw. – 800 m

300 000 Suchożebry
Zadanie rozpoczęte
w 2018 roku,
planowane
zakończenie – 31
maja 2019 roku
(środki
niewygasające)

150 000 Przesmyki
20 000 Paprotnia
Zadanie rozpoczęte
w 2018 roku,
planowane
zakończenie – 31
maja 2019 roku
(środki
niewygasające)

90 000 Domanice

Zadanie rozpoczęte
w 2018 roku,
zakończone w 2019
roku (środki
niewygasające)

55 000 Paprotnia

272 015

217 015

4 787 641

822 250

190 000 Korczew

3 775 391 –
MSWiA

naw. – 1 600 m

1 310 539

225 946

52 000 Korczew

1 032 593 –
MSWiA

naw. – 2 000 m

1 214 539

211 469

48 000 Mordy

955 070 –
MSWiA

naw. – 6 900 m
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Próchenki na odcinku
Mordy – Klimonty od km
0+500 do km 1+500 oraz
od km 1+900 do km 2+900
o długości 2,0 km
24. Przebudowa drogi
powiatowej Nr 3665W
Mordy – Klimonty –
Ptaszki – Bejdy –
Próchenki przez
miejscowość Wólka
Soseńska od km 5+430 do
km 5+930 o długości 0.5
km
25. Przebudowa drogi
powiatowej Nr 3665W
Mordy – Klimonty –
Ptaszki – Bejdy –
Próchenki przez
miejscowość Klimonty od
km 2+900 do km 3+730 o
długości 0.83 km
26. Przebudowa drogi
powiatowej Nr 3666 Stok
Lacki – Tarcze – Radzików
Wielki – Szydłówka –
Olszanka od km 7+660 do
km 11 +410 o długości
3,75 km
27. Budowa chodnika w
m. Kaliski w ciągu drogi
powiatowej Nr 3621W
Przesmyki - Dąbrowa
28. Budowa chodnika w
m. Lipiny w ciągu drogi
powiatowej Nr 3664W
Paprotnia - Zakrze
29. Przebudowa jezdni i
chodników w pasie drogi
powiatowej Plac
Zwycięstwa w m. Mordy
30. Przebudowa drogi
powiatowej Nr 3612W
Mokobody – Nakory na
odcinku Nakory - Krynica
31.Remont chodnika w
ciągu drogi powiatowej nr
3617W Siedlce – Korczew
w m. Hołubla
32.Remont nawierzchni
odcinka drogi powiatowej
nr 3665W Mordy –
Klimonty-Ptaszki_BejdyPróchenki na odcinku
Mordy-Klimonty

Ogółem

naw. – 500 m

577 295

106 469

22 600 Mordy

448 226 –
MSWiA

naw. – 830 m

1 204 551

211 563

48 000 Mordy

944 988 –
MSWiA

naw. – 3 750 m

5 427 641

887 241

72 000 –
Mordy
144 000 Zbuczyn

4 324 400 –
MSWiA

chodnik – 234 m

49 792

24 896

24 896 Przesmyki

chodnik – 240 m

49 981

24 990

24 991 Przesmyki

naw. – 191 m
chodnik – 250 m

298 539

100 000

198 539 Mordy

99 999

49 999

50 000 Suchożebry

chodnik – 20 m

6 495

6 495

naw.- 400m

52 620

52 620

48 402 864

16 904 347

nawierzchnia 55 115,67 m
chodniki–
10 756 m
ścieżki rowerowe 8 672 m
mosty – 1 szt.

5 890 646

Zadanie rozpoczęte
w 2018 roku,
planowane
zakończenie 2019r.

25 607 871
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Droga powiatowa nr 3617W Siedlce – Korczew na odcinku granica m. Siedlce – Golice

Droga powiatowa nr 3665W Mordy – Klimonty – Ptaszki – Bejdy – Próchenki na odcinku Mordy – Klimonty

W 2018 roku na drogach powiatowych Powiatu Siedleckiego wykonano 33 760 m2 remontów
cząstkowych nawierzchni bitumicznych na ogólną wartość 510 412,75 zł.
Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano:
a) w ramach letniego utrzymanie dróg:
 koszenie i ścinka poboczy dróg powiatowych,
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 uzupełnianie nawierzchni dróg gruntowych kruszywem, żwirem, destruktem oraz ich profilowanie,
 wykonanie odwodnienia dróg;
 remont chodników;
 wymianę i konserwację oznakowania poziomego i pionowego,
 wycinkę i pielęgnację drzew i krzewów, usuwanie karp.
Na realizację powyższych zadań wydatkowano w 2018 r. - 423 697 zł.
b) w ramach zimowego utrzymanie dróg:
 odśnieżanie,
 zwalczanie gołoledzi.
Na realizację powyższych zadań wydatkowano w 2018 r. Powiat – 94 318,64 zł, Gminy na podstawie
porozumień – 89 593,96 zł.
Ponadto szereg prac z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych wykonywali w ramach
obowiązków służbowych pracownicy Starostwa Powiatowego w Siedlcach, m.in. wycinkę drzew
i zakrzaczeń, remonty cząstkowe dróg (masą na zimno, betonem), wymianę krawężników drogowych,
montaż barier drogowych, układanie płyt ażurowych, wymianę i konserwację oznakowania pionowego
i poziomego, konserwację obiektów mostowych, przepustów, itp.
W 2018 roku w zakresie dróg powiatowych wydano 558 decyzji, w tym:
 zezwoleń na lokalizację urządzeń obcych w pasie drogowym (sieci wodociągowe, sieci kanalizacji
sanitarnych, sieci gazowe, linie energetyczne, linie telekomunikacyjne, itp.) - 206 szt.;
 zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń nie związanych
z funkcjonowaniem drogi - 254 szt.,
 zezwoleń na budowę, przebudowę oraz remont zjazdów - 60 szt.,
 zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych - 35 szt.,
 zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w sposób szczególny (wyścigi kolarskie, pielgrzymki, imprezy
sportowe itp.) - 3 szt.
Zadania realizowane przez Powiat Siedlecki w zakresie transportu zbiorowego i komunikacji
Ilość/Liczba
(szt.)

Lp.

Zadanie

1

Ilość przeprowadzonych kontroli
w Ośrodkach Szkolenia
Kierowców

0

2

Ilość przeprowadzonych kontroli
w Stacjach Kontroli Pojazdów

8

3

Ilość kontroli przedsiębiorców
posiadających krajowy transport
drogowy

36

Wynik kontroli - bez uwag - 34
Wynik kontroli z zaleceniami pokontrolnymi - 2

4

Liczba wydanych decyzji
administracyjnych

24 589

Ilość decyzji zgodnie z kwartalnymi sprawozdaniami w tym
zakresie przekazywanymi Sekretarzowi Powiatu

5

Liczba obsłużonych klientów w
Wydziale Komunikacji

6

Organizacja zbiorowego
transportu publicznego

61 832

Uwagi, Wyjaśnienia
W 2018 roku brak przedsiębiorców wpisanych do Rejestru
podmiotów prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców
prowadzonego przez Starostę Siedleckiego
Kontrole przeprowadzone zgodnie z wymogiem corocznej kontroli
przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów.
Wyniki kontroli - bez uwag

Na podstawie wygenerowanego raportu za 2018 r. z systemu
pobierania biletów w liczbie 65 086 szt. pomniejszona
o szacunkowo 5% biletów pobranych błędnie
Organizacja zbiorowego transportu publicznego przekazana
w 2015 r. na podstawie porozumienia do Powiatu Sokołowskiego
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XII.

Środowisko

Informacje o stanie środowiska w Powiecie Siedleckim rokrocznie w okresie letnim przekazuje do tut.
urzędu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Mińsku Mazowieckim.
Przedstawiane wyniki badań i kontroli świadczą o stosunkowo niewielkim zanieczyszczeniu środowiska na
naszym terenie. Na potrzeby monitoringu i oceny jakości powietrza pracuje stacja pomiarowa zlokalizowana
w Siedlcach przy ul. Konarskiego. W przypadku zaistnienia sytuacji ryzyka przekroczenia lub przekroczenia
odpowiednich norm, WIOŚ przekazuje odpowiednią informację do Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego, aby ten podjął stosowne działania zależne od stopnia zagrożenia mieszkańców.
Badania chemizmu gleb gruntów ornych prowadzi Instytut Upraw, Nawożenia
i Gleboznawstwa w Puławach (na poziomie krajowym). Badania gleb dla potrzeb doradztwa rolniczego
prowadzone są przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Warszawie-Wesołej. Na terenie naszego
powiatu próbki glebowe pobierane są w jednym profilu, zlokalizowanym w miejscowości Zdany, gmina
Zbuczyn. Tut. organ w ostatnim czasie nie zlecał badania gleb położonych na obszarach ograniczonego
użytkowania, istniejących wokół zakładów przemysłowych w zakresie ich skażenia.
W powiecie siedleckim podstawowym źródłem zanieczyszczeń wód powierzchniowych są ścieki
komunalne. Na terenie powiatu funkcjonuje 14 większych oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie
gmin: Mody (1), Mokobody (1), Zbuczyn (2), Wiśniew (1), Skórzec (3), Domanice (1), Kotuń (1), Wodynie (2),
Suchożebry (1), Paprotnia (1). Wskazane powyżej oczyszczalnie pracują w oparciu o metody biologiczne
a ich maksymalna łączna przepustowość wynosi ok. 5 500 m3/dobę. Ścieki z terenu gminy Siedlce
kierowane są do oczyszczalni w Siedlcach.
Na potrzeby Domu Pracy Twórczej „Reymontówka w Chlewiskach, Domu
na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach i szkół w miejscowościach: Kisielany Żmichy, Przesmyki i Łysów
eksploatowane są indywidualne oczyszczalnie na ścieki socjalno - bytowe.
W powiecie siedleckim funkcjonuje ponad 550 przydomowych oczyszczalni, głównie na terenach
gmin Przesmyki i Korczew. W ostatnich latach wybudowano ponad 180 oczyszczalni przydomowych,
wykorzystując przy tym dofinansowania z NFOŚiGW.
W związku z małym uprzemysłowieniem terenu, zagrożenie ściekami przemysłowi jest niewielkie.
Potencjalnymi źródłami zanieczyszczeń wód powierzchniowych i gruntu są zakłady: Drosed Surowiec
Sp. z o.o. Michałowice – Osiedle, Z-d Wylęgu Drobiu w Kisielanach Kucach (przepustowość oczyszczalni
max 65 m3/dobę), Zakład Drobiarski „Nasz Drób” Sp. z o.o. w Ujrzanowie (przepustowość oczyszczalni max
293 m3/dobę), Zakład Mięsny „Mościbrody” Sp. z o.o. w Mościbrodach (przepustowość oczyszczalni max
480m3/dobę), Zakłady Mięsne „Mokobody” Sp. z o.o. w Mokobodach (przepustowość oczyszczalni 360
m3/dobę).
Z uwagi na fakt, iż na terenie powiatu występuje niewielkie uprzemysłowienie, w związku z tym nie
odnotowuje się też większych punktowych źródeł zanieczyszczeń powietrza. Nie mniej jednak na stan
czystości powietrza lokalnie oddziaływują głównie zanieczyszczenia z palenisk domowych tzw. emisja niska
oraz ze środków transportu. Znaczne ilości zanieczyszczeń powietrza emituje Zakład Solbet Sp. z o.o. w
Podnieśnie.
Wg danych statystycznych GUS z zakładów szczególnie uciążliwych zlokalizowanych w powiecie
wyemitowanych zostało ogółem do powietrza 10 203 ton zanieczyszczeń gazowych i 29 ton zanieczyszczeń
pyłowych, w tym 25 ton ze spalania paliw oraz 4 tony z pyłów cementowo-wapienniczych i materiałów
ogniotrwałych (183 Mg pyłów zatrzymano w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń pyłowych).
W zależności od miejsc i źródeł występowania, wyróżniono hałas komunikacyjny oraz przemysłowy.
W ostatnim czasie nie dokonywano pomiarów poziomu hałasu na terenie naszego powiatu.
Z przedłożonych w ubiegłym roku do tut. urzędu sprawozdań z pomiarów hałasu wynika, iż wartość
równoważnego poziomu dźwięku jest niższa od dopuszczalnej określonej w decyzjach Starosty
Siedleckiego.
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Obecnie na naszym terenie funkcjonuje jedno składowisko odpadów w Woli Suchożebrskiej
wyznaczone w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami jako Regionalna Instalacja Przetwarzania
Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla całego regionu ostrołęcko-siedleckiego. Pozostałe składowiska
zlokalizowane w gminach: Skórzec, Mokobody, Mordy i Wodynie zostały zamknięte. Składowisko w Kotuniu
zgodnie z zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami winno funkcjonować do 2014 r.
(wstrzymano użytkowanie decyzją WIOŚ z 20.04.2015 r.). Na składowisku w Woli Suchożebrskiej
prowadzone są badania monitoringowe w zakresie wód podziemnych, wód powierzchniowych, wód
podfoliowych oraz gazu składowiskowego, a także pomiary ilości opadów atmosferycznych. Raz w roku
wykonywane są pomiary osiadania powierzchni złoża odpadów, badania struktury i składu masy
składowania odpadów, stateczności zboczy składowiska oraz co dwa lata pomiary hałasu. Odcieki
pochodzące ze składowiska, przekazywane są do Miejskiej Oczyszczalni w Siedlcach. Eksploatacja
składowiska nie budzi zastrzeżeń (pod kontrolą WIOŚ). Na terenie składowiska eksploatowana jest również
sortownia odpadów o mocy przerobowej 50 000 Mg/rok (odpady zmieszane) i 10 000 Mg/rok (odpady
selektywnej zbiórki), a także pryzma kompostowa odpadów zielonych i kuchennych o mocy przerobowej
7 000 Mg/rok.
W ubiegłym roku w tut. urzędzie wydano dwa pozwolenia na wytwarzanie odpadów: jedno
niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, drugie dotyczyło odpadów wytwarzanych z instalacji do uboju,
rozbioru, mięsa i jego przetwórstwa oraz instalacji pomocniczych eksploatowanych na terenie zakładów
mięsnych. Nie wydano żadnego zezwolenia na prowadzenie, odzysk, unieszkodliwianie i zbieranie odpadów.
Ochrona przyrody
W zakresie ochrony przyrody, zieleni i zadrzewień w ubiegłym roku wydano 60 zezwoleń na
usunięcie 596 szt. drzew. Nakazano wykonanie nasadzeń 509 szt. nowych drzew w ramach kompensacji
przyrodniczej. Organ, wydając zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu uzależnione od wykonania
nasadzeń zastępczych, brał pod uwagę w szczególności dostępność miejsc do nasadzeń zastępczych oraz
następujące cechy usuwanego drzewa lub krzewu tj.: wartość przyrodniczą, w tym rozmiar drzewa lub
powierzchnię krzewów oraz funkcje, jakie pełnią w ekosystemie, wartość kulturową, walory krajobrazowe
oraz lokalizację.
Zarejestrowano 6 szt. zwierząt podlegających ograniczeniom przewozowym tj.: 4 szt. zwierząt
z gatunku gadów – (waran, wąż, legwan) oraz 2 szt. zwierząt z gatunku ptaków (papuga, żuraw), oraz
wyrejestrowano 1 szt. węża z uwagi na śmierć zwierzęcia.
Udzielono dwóch koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego na terenie naszego powiatu, oraz
wygaszono jedną koncesję z uwagi na zakończenie wydobycia oraz ustalono zakres i sposób wykonania
obowiązków związanych z ochroną środowiska i likwidacją zakładu górniczego.
Gospodarka leśna
Na podstawie art. 5 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2018 r., poz.
2129 z późn. zm.) Starosta Siedlecki powierzył w drodze porozumienia Nadleśniczemu Nadleśnictwa Siedlce
sprawy z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
Powierzchnia przekazanych lasów w 2018 roku, wynosi ok. 22 299 ha i jest co roku aktualizowana
w formie aneksu na podstawie danych z rocznego sprawozdania GUS L- 03 za poprzedni rok.
Do zadań Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska należy dokonanie oceny udatności upraw
leśnych najpóźniej w piątym roku od zalesienia gruntu oraz przekwalifikowanie z urzędu zalesionych gruntów
rolnych na leśne.
W 2018 roku na podstawie powyższych przepisów zostało przekwalifikowanych 11 działek leśnych
o łącznej powierzchni 9,4043 ha.
W oparciu o przepisy art. 8, pkt. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych
do zalesienia (Dz. U. Nr 73 poz. 764 z późn. zm.) Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska działając
w imieniu Starosty Siedleckiego, co 3 lata od daty założenia upraw leśnych (tj. od 2002 r. i 2003 r.)
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przeprowadza kontrole, za których prowadzenie wypłacany jest właścicielom co miesiąc ekwiwalent ze
środków przekazywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kontrole obejmują ocenę
udatności oraz prawidłowość wykonywanych zabiegów pielęgnacyjnych uprawy leśnej.
W 2018 r. wypłacono łącznie 157 246,72 zł ekwiwalentu z tytułu prowadzenia upraw leśnych.
W oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r., poz. 2129
z późn. zm.) Starosta Siedlecki zleca sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasów oraz
inwentaryzację stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na okres 10 lat. Aktualnie
przeprowadzana jest procedura sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów
położonych na terenie Gminy Paprotnia oraz Gminy Siedlce. Na pozostałych gminach uproszczone plany
urządzenia lasów są aktualne.
Wykaz Kół Łowieckich i wydzierżawianych przez nich obwodów
Lp.

1

NAZWA KOŁA

SIEDZIBA KOŁA

ul. Kaliskiego 2,
00-908 Warszawa

3

Wojskowe Koło Łowieckie nr 308 przy
Wojskowej Akademii Technicznej
w Warszawie
Wojskowe Koło Łowieckie nr 321 przy
Szefostwie Wojsk Inżynieryjnych MON
w Warszawie
Koło Łowieckie „Bojmie”

4

Koło łowieckie „Brzozówka” nr 44

5

Koło Łowieckie „Echo” w Warszawie

6

Koło Łowieckie „Gaj”

7

Koło Łowieckie” Hubert”

8

Wojskowe Koło Łowieckie nr 309 „Hubertus”

9

Koło Łowieckie nr 102 „Juniorów”

10

Koło Łowieckie „Knieja’ w Siedlcach

11

Koło Łowieckie „Las” w Siedlcach

ul. Krępowieckiego 7m
47
01-456 Warszawa
ul. Podchorążych 38
00-463 Warszawa
Czarnowąż 1
08-130 Kotuń
ul. Wojska Polskiego
38B
08-110 Siedlce
Kwirynów
ul. Żurawinowe Mokradła
5
05-082 Stare Babice
ul. E.J. Osmańczyka
28/21
01-494 Warszawa
ul. Wiatraczna 11/11
08-110 Siedlce
ul. Głucha 1-5
08-110 Siedlce

2

NR OBWODU
(kategoria obwodu)

422
(bardzo słaby)

Al. Dzieci Polskich 71A/2
04-730 Warszawa

407
(słaby)

Groszki Nowe 5
05-310 Kałuszyn

431
(słaby)
443
(słaby)
392
(słaby)
430
(słaby)
383
(słaby)
420
(bardzo słaby)
353
(bardzo słaby)
354
(bardzo słaby)
423
(słaby)
396
(bardzo słaby)
394
(słaby)
323
(słaby)
382
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12

Koło Łowieckie „Lis” nr 52 w Warszawie

ul. Wilsona 44
05-220 Zielonka
ul. Krasińskiego 6/7
07-100 Węgrów
ul. Jałtańska 4/45
02-760 Warszawa
Sochaczew - Kąty 68
96-500 Sochaczew Kąty
ul. Szymczaka 5
01-227 Warszawa
ul. M. Maciągowej 12
08-110 Siedlce
Kol. Bale 44A
08-124 Mokobody

13

Koło Łowieckie „Lot- Haz” w Węgrowie

14

Koło Łowieckie nr 11 „Mazowsze”

15

Koło Łowieckie nr 28 „Orzeł”

16

Koło Łowieckie „Ostęp”

17

Koło Łowieckie „Ostoja”

18

Koło Łowieckie „Podlasie”

19

Koło Łowieckie „Racjonalnego Polowania”

ul. Śmiała 17e/19
08-110 Siedlce

20

Koło Łowieckie „Warszawianka”

ul. Sowińskiego 5
08-110 Siedlce

(bardzo słaby)
372
(bardzo słaby)
421
(słaby)
408
(słaby)
429
(słaby)
324
(słaby)
393
(średni)
358
(bardzo słaby)
373
(bardzo słaby)
355
(bardzo słaby)
356
(słaby)
357
(słaby)
406
(bardzo słaby)
445
(słaby)

Spółki Wodne
Działające na terenie Powiatu Siedleckiego Gminne Spółki Wodne zrzeszone są w Związek Spółek
Wodnych w Siedlcach z siedzibą w Siedlcach, ul. Młynarska 1 i są to:
1. Gminna Spółka Domanice
2. Gminna Spółka Kotuń
3. Gminna Spółka Mokobody
4. Gminna Spółka Mordy
5. Gminna Spółka Paprotnia
6. Gminna Spółka Przesmyki
7. Gminna Spółka Siedlce
8. Gminna Spółka Skórzec
9. Gminna Spółka Suchożebry
10. Gminna Spółka Wiśniew
11. Gminna Spółka Wodynie
12. Gminna Spółka Zbuczyn
Jednym z głównych problemów Gminnych Spółek Wodnych są szkody wyrządzane przez bobry.
Budowanie przetamowań na rowach i rzekach, doprowadza do zalewania gruntów rolnych, co powoduje
znaczne straty w płodach rolnych. Ponadto wiąże się to z niszczeniem urządzeń melioracyjnych i wzrostem
kosztów związanych z ich utrzymaniem. Niestety rekompensaty za szkody spowodowane przez bobry są
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niskie, więc rolnicy niechętnie składają wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o oszacowanie
szkód i wypłatę odszkodowania. Zniechęcają ich również koszty dokumentów potrzebnych do złożenia
w/w wniosków.
Drugą problematyczną sprawą poruszaną na Walnych Zgromadzeniach Gminnych Spółek Wodnych
są znikome prace konserwacyjne na rzekach, które leżą w kompetencji Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie. W roku 2018 w całym powiecie siedleckim prace takie wykonano zaledwie na ok.
32 km z 280 km rzek. Brak konserwacji rzek powoduje, że woda z konserwowanych rowów nie odpływa do
rzek, a na gruntach rolnych tworzą się rozlewiska, co generuje znaczne straty w płodach rolnych.
Brak dostępu do ewidencji geodezyjnej właścicieli gruntów zmeliorowanych stanowi również
przeszkodę w sprawnym prowadzeniu działalności przez Spółki Wodne. Dość duży obrót ziemią powoduje,
że zmieniają się właściciele gruntów rolnych, którzy nie zgłaszają tego faktu do Spółek i przy zbieraniu
składek
za
utrzymywanie
urządzeń
melioracji
wodnych
powstają
sporne
sytuacje
z poprzednimi właścicielami oraz trudności z ustaleniem nowych właścicieli gruntów.
Urządzenia melioracji wodnej wyłączone z utrzymania przez Spółkę Wodną jeszcze z czasów
funkcjonowania Urzędu Rejonowego w Siedlcach są sporym utrudnieniem dla Spółek Wodnych. Wielu
właścicieli gruntów złożyło podania o wyłączenie ze Spółki, które zostały pozytywnie rozpatrzone.
Doprowadziło to do sytuacji, iż na jednym rowie są odcinki utrzymywane przez Spółkę, a kolejne przez
właścicieli działek przyległych, i tak na przemian. W rezultacie dochodzi do tego, iż właściciele działek nie
prowadzą konserwacji przez wiele lat, przez co takie urządzenie wodne nie jest w stanie spełniać swojego
zadania.
Równie dużym problemem są rosnące koszty związane z utrzymaniem budowli melioracyjnych,
tj. rowów na gruntach rolnych oraz przepustów na rowach. Spowodowane jest to użytkowaniem znacznie
cięższych maszyn rolniczych. Duże ciągniki, kombajny i maszyny rolnicze powodują załamywanie
przepustów betonowych, które trzeba wymieniać na przepusty PEHD, co generuje duże obciążenia
finansowe dla Spółki Wodnej. Rowy przebiegające na gruntach organicznych, pod wpływem dużego
obciążenia „schodzą się”, co powoduje ponoszenie większych nakładów na utrzymanie ich
w należytym stanie technicznym.

XIII.

Geodezja i gospodarka nieruchomościami

1)

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Do głównych zadań Powiatowego Ośrodka należy pozyskiwanie, ewidencjonowanie w tym weryfikacja
przekazywanych dokumentów, uwierzytelnianie przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie
powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w którym gromadzone są:
- bazy danych map zasadniczych, ewidencyjnych,
- szczegółowych osnów geodezyjnych,
- operaty techniczne powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjnych lub kartograficznych
w szczególności z podziałów nieruchomości, rozgraniczania nieruchomości, regulacji stanów prawnych,
wykonane na potrzeby czynności cywilno-prawnych, wznowienia znaków granicznych,
- cyfrowe zbiory kopii dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych.
W roku 2018r. PODGiK w Siedlcach:
 opracował 4 029 zgłoszeń prac geodezyjnych,
 opracował 2 110 zamówień na materiały z podgik (poza zgłoszeniami),
 zaktualizował w ramach czynności materialno-technicznych bazy BDOT 500 dla 1 568 operatów
oraz baz GESUT dla 908 zmian,
 wykonał kontrole/weryfikacje techniczne opracowań przyjmowanych do podgik dla 3 553 opracowań,
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zweryfikował i przyjął do podgik operaty opisowo-kartograficzne z modernizacji ewidencji gruntów
i budynków dla 78 obrębów powiatu siedleckiego.

Ogółem w 2018 r. PODGiK w Siedlcach obsłużył 9 692 interesantów w sprawach dotyczących
powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2)

Ewidencja gruntów i budynków
Do głównych zadań należy utrzymanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności,
tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi, udostępnianie danych
ewidencyjnych, sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją, modernizacja
operatu ewidencyjnego.
W 2018r. wykonane zostały modernizacje ewidencji gruntów i budynków w szczególności
polegające na uzupełnieniu danych ewidencyjnych dotyczących budynków dla 78 obrębów powiatu
siedleckiego tj. obrębów: Czerniejew, Dąbrówka-Ług, Dąbrówka-Niwka, Dąbrówka Stany, Dobrzanów,
Drupia, Gołąbek, Kłódzie, Nowaki, Ozorów, Skarżyn, Stara Dąbrówka, Trzciniec, Wólka Kobyla, Żebrak,
Żelków gminy Skórzec, Ciosny, Gostchorz, Helenów, Kaczory, Łupiny, Mroczki, Myrcha, Okniny, Radomyśl,
Stok Wiśniewski, Tworki, Wólka Wiśniewska, Wólka Wołyniecka, Zabłocie gminy Wiśniew, Bale, Jeruzale,
Kapuściaki, Kisielany-Kuce, Kisielany-Żmichy, Księżopole-Jałmużny, Księżopole-Smolaki, Męczyn, MęczynKolonia, Niwiski, Osiny Dolne, Osiny Górne, Pieńki, Skupie, Świniary, Wesoła, Wyłazy, Zaliwie-Brzozówka,
Zaliwie-Piegawki, Zemły, Ziomaki, Żuków gminy Mokobody, Białki, Chodów, Opole-Świerczyna, Ostrówek,
Stare Opole, Ujrzanów, Żytnia gminy Siedlce, Bzów, Cielemęc, Czuryły, Grochówka, Izdebki-Kosny, IzdebkiKośmidry, Izdebki-Wąsy, Krzesk-Królowa Niwa, Krzesk-Majątek, Kwasy, Lucynów, Modrzew, Olędy,
Rzążew, Stary Krzesk, Tchórzew, Wesółka, Wólka Kamienna, Zawady gminy Zbuczyn.
W roku 2018 w ramach prowadzonej ewidencji gruntów i budynków:
 wykonano aktualizacje baz danych opisowych i graficznych ewidencji gruntów
i budynków na podstawie 10 348 dokumentów, w tym 1076 na wniosek właścicieli i 9 272 z urzędu,
 zrealizowano 7 690 wniosków o wydanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków,
 zrealizowano 1 395 wniosków o wydanie informacji i materiałów z ewidencji gruntów i budynków,
 zrealizowano 86 wnioski o udostępnienie danych z rejestru cen i wartości nieruchomości,
 przeprowadzono postępowania administracyjne z zakresu ewidencji gruntów i budynków oraz
gleboznawczej klasyfikacji i wydano decyzje w 559 sprawach,
 ogółem załatwiono 20 078 spraw w sprawach ewidencji gruntów i budynków, z czego 9820 z urzędu
i 10 258 na wniosek.
3)

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na
terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich, uzgadnia się na naradach
koordynacyjnych. Narady koordynacyjne organizowane są w formie spotkań z uczestnikami:
wnioskodawcami, podmiotami, które władają sieciami uzbrojenia terenu, wójtami na terenie których mają być
sytuowane projektowane sieci uzbrojenia terenu i innymi podmiotami, które mogą być zainteresowane
rezultatami narady koordynacyjnej, zawiadamianymi każdorazowo przed naradą o jej terminie i miejscu.





W 2018 roku:
przeprowadzono 24 narady koordynacyjne,
wystawiono 359 protokoły z narad koordynacyjnych,
wprowadzono do bazy GESUT 359 projekty,
ogółem obsłużono 359 interesantów w uzgodnień sytuowania projektowanych sieci.
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4) Gospodarka nieruchomościami
W 2018 roku wykonywane były następujące prace:
 zawarto 14 umów na wykonanie operatów szacunkowych, dokonano ich kontroli i odbioru,
 ustalono odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa na rzecz gminy i powiatu
w wyniku podziału (35 postępowań dotyczyło działek, które stały się własnością gmin, 33
postępowania dotyczyły działek, które stały się własnością powiatu),
 wydano 5 decyzji dotyczących naliczenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości Skarbu Państwa, trwałego zarządu,
 prowadzono postępowania dotyczące sprawozdań/ankiet/aktualizacji zasobu nieruchomości Skarbu
Państwa i Powiatu Siedleckiego – 7 spraw,
 opracowywano w ustalonych terminach sprawozdania dotyczące budżetu – 6 sprawozdań,
 wystawiano 24 faktury za najem nieruchomości Skarbu Państwa,
 prowadzono postępowania dotyczące ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości - 18
postępowań,
 prowadzono 1 postępowanie mające na celu przejęcie z mocy prawa własności nieruchomości na
rzecz Skarbu Państwa,
 w sądzie rejonowym składano wnioski o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności do
nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatu Siedleckiego (złożono 192 wnioski dotyczące
nieruchomości Powiatu Siedleckiego, 6 wniosków dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa,
 udzielano informacji dot. rekompensat za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP – 2
sprawy,
 udzielano informacji o opłatach z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa –
3 sprawy,
 prowadzono 6 spraw dotyczących wyrażenia zgody na umiejscowienie urządzenia technicznego na
nieruchomości,
 prowadzono 8 spraw dotyczących udzielenia zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości.
W ramach funkcjonującego w Starostwie Powiatowym w Siedlcach geoportalu w 2018 roku uruchomione
zostały usługi sieciowe: usługa internetowej obsługi rzeczoznawców majątkowych, usługa udostępniania
materiałów zasobu (wnioski o dane podgik), usługa elektronicznego wniosku o skoordynowanie
projektowanej sieci uzbrojenia terenu, usługi sieciowe związane z obsługą narad koordynacyjnych.

XIV.

Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli

W celu poprawy stanu i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oraz ograniczenia
przestępczości realizowano „Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli
i porządku publicznego Powiatu Siedleckiego. W realizacji Programu uczestniczyli samorządy lokalne,
służby, inspekcje, straże, organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie powiatu siedleckiego, które
w ramach swoich ustawowych lub statutowych uprawnień i zadań działają na rzecz szeroko pojętego
bezpieczeństwa obywateli.
Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie Powiatu Siedleckiego zapewnia głównie Komenda
Miejska Policji w Siedlcach w strukturach której funkcjonują 3 Komisariaty Policji usytuowane
w miejscowościach:
 Mordy (obejmujący zasięgiem miasto i gminę Mordy oraz gminy Paprotnia, Przesmyki, Korczew
i Zbuczyn)
 Mokobody (obejmujący zasięgiem działania gminy: Mokobody, Kotuń, Suchożebry)
 Skórzec (obejmujący zasięgiem działania gminy: Skórzec, Domanice, Wiśniew, Wodynie).
Dodatkowo w ramach Komisariatu w Mordach funkcjonuje Posterunek Policji w Zbuczynie obejmujący
zasięgiem gminę Zbuczyn. Działające w ten sposób jednostki terenowe obejmują swoim zasięgiem cały
teren powiatu, z wyjątkiem gminy Siedlce, która obsługiwana jest bezpośrednio przez Komendę Miejską
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Policji w Siedlcach. Z analizy danych Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach wynika, że w 2018 roku na
terenie działania Komisariatów Policji funkcjonujących na obszarze Powiatu Siedleckiego:
 stwierdzono ogółem 470 przestępstw, w tym 288 przestępstw o charakterze kryminalnym określanych
jako najbardziej uciążliwych dla mieszkańców i mających bezpośredni wpływ na stan bezpieczeństwa
i porządku publicznego, wykrywalność ogólna przestępstw stwierdzonych wyniosła 77,12%, w tym
wskaźnik wykrywalności przestępstw o charakterze kryminalnym wyniósł 63,5%.
 ujawniono 5056 wykroczeń, wobec ich sprawców zastosowano 4039 pouczeń i nałożono 796 mandatów
karnych oraz sporządzono dokumentację do 221 wniosków o ukaranie do sądu;
 przeprowadzono ogółem 5118 interwencji, w tym w miejscach publicznych 4224, domowych 859, w 168
przypadkach wszczęto procedurę ”Niebieskiej Karty”,
 zaistniało 138 wypadków, w których 9 osób zginęło, a 194 doznało obrażeń ciała;
 stwierdzono 2274 zdarzeń drogowych kwalifikowanych jako kolizje.
Liczba zdarzeń drogowych, zaistniałych na terenie powiatu siedleckiego
Wypadki
Lata
2018

ogółem

zabici

ranni

138
wzrost o 10
w stosunku do
roku poprzedniego

9
spadek o 6
w stosunku do
roku poprzedniego

194
wzrost o 55
w stosunku do
roku poprzedniego

Kolizje

Ogółem
zdarzenia
drogowe

2274
spadek o 92
w stosunku do
roku poprzedniego

2412
spadek o 82 w
stosunku do roku
poprzedniego

Źródło: Komenda Miejska Policji w Siedlcach
Poziom zagrożenia wypadkami drogowymi na terenie poszczególnych gmin powiatu
Rok 2018

Gmina
DOMANICE
KORCZEW
KOTUŃ
MOKOBODY
MORDY
PAPROTNIA
PRZESMYKI
SIEDLCE
SKÓRZEC
SUCHOŻEBRY
WISNIEW
WODYNIE
ZBUCZYN

wypadki
1
1
5
4
9
0
0
27
2
7
10
1
9

zabici
0
0
1
0
1
0
0
1
0
2
0
0
3

ranni
1
1
8
9
11
0
0
41
2
14
17
1
12

Wzrost / spadek
w stosunku do roku poprzedniego
wypadki
zabici
ranni
0
0
0
1
0
1
-4
-1
-2
0
0
3
2
-1
4
-2
-1
-1
0
0
0
9
-2
22
-4
0
-6
2
0
8
3
-1
9
-3
0
-6
-4
-1
0

Źródło: Komenda Miejska Policji w Siedlcach
W celu wsparcia działań Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach zakupiono DRON bezzałogowy
statek powietrzny wraz z osprzętem za kwotę 20 tys. zł z przeznaczeniem na potrzeby zapewnienia
bezpieczeństwa na terenie Powiatu Siedleckiego.
Zarządzanie kryzysowe
W zakresie zarządzania kryzysowego współpracowano i współdziałano z samorządami gminnymi,
powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami w zakresie prowadzenia monitoringu i przeciwdziałaniu
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zagrożeniom oraz wymiany niezbędnych informacji, dotyczących aktualnego stanu zagrożeń na terenie
powiatu.
1. W wykonywaniu zadań z zakresu zarządzania kryzysowego Starosta korzysta z opinii Powiatowego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W roku 2018 w związku z wystąpieniem na terenie powiatu ognisk
ASF czterokrotnie zwołano posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w celu
omówienia sytuacji epizootycznej oraz stanu przygotowania służb do zwalczania chorób zakaźnych
zwierząt. Posiedzenia odbyły się w dniach: 4 stycznia, 29 czerwca, 9 lipca i 1 sierpnia. W wyniku spotkań
dokonano bieżącej oceny sytuacji, uszczegółowiono współpracę oraz zobowiązano właściwe organy do
zaangażowania w likwidację zagrożenia.
2. W celu przygotowania Starostwa do realizacji przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego
opracowano Powiatowy Plan Zarzadzania Kryzysowego, który po wnikliwym sprawdzeniu i wydaniu
merytorycznej oceny przez WBiZK MUW jest uzgadniany przez właściwe służby, inspekcje i straże,
a następnie zostanie przedłożony Wojewodzie Mazowieckiemu do zatwierdzenia. W 2018 roku
zatwierdzano również gminne plany zarządzania kryzysowego.
Ochrona przeciwpowodziowa i przeciwpożarowa
Na szczeblu powiatowym opracowano Plan operacyjny ochrony przed powodzią zawierający analizy
zagrożeń powodziowych występujących w powiecie w rejonie rzeki Bug na terenie gminy Korczew oraz siły
i środki, które posłużą do prowadzenia akcji ratowniczych i ewakuacji ludności z zagrożonych terenów.
Do wsparcia działań ratowniczych utrzymywano powiatowy magazyn przeciwpowodziowy w Korczewie.
Obecnie w magazynie zgromadzone są materiały i sprzęt logistyczny. W 2018 roku na terenie gminy
Korczew nie wystąpiły zjawiska powodziowe, natomiast w dniach 1 - 9 luty i 3 - 9 kwietnia w wyniku wzrostu
poziomu wody w rzece Liwiec na obszarze Gminy Mokobody wprowadzone było pogotowie
przeciwpowodziowe.
Ponadto pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego uczestniczyli w pracach komisji ds. ustalenia szkód
i szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej tj. obfitych opadów
deszczu. Powyższa Komisja dokonała oszacowania szkód i strat na drogach powiatowych.
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe na terenie Powiatu Siedleckiego zapewnia Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach wraz z jednostkami ratowniczo-gaśniczymi, ponadto nad
bezpieczeństwem mieszkańców czuwają 83 jednostki ochotniczych straży pożarnych włączonych do
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz pozostałe jednostki ochotniczych straży pożarnych
wspomagające KSRG.
W 2018 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu siedleckiego interweniowały podczas
1356 zdarzeń, co w porównaniu z rokiem poprzednim stanowi wzrost o 16, 3% liczby interwencji tj. o 190.
W ogólnej liczbie zdarzeń pożary stanowiły 413, miejscowe zagrożenia stanowiły 902 ogółu interwencji
jednostek ochrony przeciwpożarowej, a fałszywe alarmy 41.
Zarówno w przypadku pożarów jak i miejscowych zagrożeń większość działań ratowniczo - gaśniczych
prowadzili ratownicy Komendy Miejskiej PSP w Siedlcach wspierani przez członków ochotniczych straży
pożarnych. Zastępy straży pożarnej w powiecie siedleckim wyjeżdżały do zdarzeń co 3 godz. 57 min. 43 sek.
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Ilość zdarzeń w rozbiciu na pożary, miejscowe zagrożenia i alarmy fałszywe w układzie gmin:
Ogółem zdarzeń

2018

Wzrost(+)
Spadek(-)
w st. do roku
poprzedniego

37
50
181
59
88
38
43
286
128
54
166
101
125
1356

5
16
0
5
10
6
-17
56
22
8
63
22
-6
190

Gmina

DOMANICE
KORCZEW
KOTUŃ
MOKOBODY
MORDY
PAPROTNIA
PRZESMYKI
SIEDLCE
SKÓRZEC
SUCHOŻEBRY
WIŚNIEW
WODYNIE
ZBUCZYN
OGÓŁEM

Miejscowe
zagrożenia

Pożary

2018

Wzrost(+)
Spadek(-)
w st. do roku
poprzedniego

4
14
38
16
25
7
16
75
55
18
59
37
49
413

-3
11
8
4
4
0
12
17
7
12
35
25
-5
127

Alarmy fałszywe

2018

Wzrost(+)
Spadek(-)
w st. do roku
poprzedniego

2018

Wzrost(+)
Spadek(-)
w st. do roku
poprzedniego

33
35
135
42
59
31
23
198
72
31
105
63
75
902

8
4
-13
0
4
6
-29
40
19
-5
27
-3
-1
57

0
1
8
1
4
0
4
13
1
5
2
1
1
41

0
1
5
1
2
0
0
-1
-4
1
1
0
0
6

Źródło: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach
Wzrost ilości zdarzeń odnotowano na terenie dziesięciu gmin, największe w: Wiśniewie (61,17%),
Korczewie (47,06%), Wodyniach (27,85%), Siedlcach (24,35%). Spadki ilości interwencji zanotowano na
terenie gmin: Przesmyki (28,33%), Zbuczyn (4,58%).
Analiza zdarzenia pod kątem ich powstania pokazuje, że największą ilość zdarzeń odnotowano
w gminie Siedlce – 286, co stanowi 21,09% ogółu zdarzeń w powiecie siedleckim. Drugą gmina w której
odnotowano najwięcej zdarzeń jest gmina Kotuń – 181 zdarzeń, co stanowi 13,35% ogółu zdarzeń.
Najwięcej pożarów odnotowano w gminach: Siedlce, Wiśniew, Skórzec. Wzrost tego typu zdarzeń
odnotowano w większości gmin, w dwóch gminach odnotowano spadki ilości pożarów: w Domanicach
i w Zbuczynie.
Biorąc pod uwagę rodzaj obiektów wynika, że najwięcej pożarów powstało w obiektach związanych
z działalnością rolniczą (uprawy, rolnictwo) – w 135 przypadkach, w innych obiektach (środki transportu,
obiekty magazynowe, obiekty produkcyjne) – w 84 przypadkach, w obiektach mieszkalnych – w 64
przypadkach, w 102 przypadkach działania ratowniczo - gaśnicze prowadzone były w lasach.
Według analizy danych miejscowych zagrożeń najwięcej zdarzeń odnotowano: w grupie inne obiekty
(m.in. związane z usuwaniem drzew z jezdni, czy tez usuwaniem gniazd agresywnie zachowujących się
owadów błonkoskrzydłowych) - 340 przypadków, w grupie środki transportu - 216 przypadków, w grupie
obiekty mieszkalne odnotowano - 216 przypadków.
Ogółem zabezpieczenie operacyjne sił OSP stanowi 127 samochodów ratowniczo-gaśniczych, w tym:
 gaśnicze ciężkie - 20 (w tym 10 z KSRG)
 średnie - 74 ( w tym 31 z KSRG)
 lekkie - 20 ( w tym 0 z KSRG)
 SLRt (samochód lekki ratownictwa-technicznego) - 3 (w tym 3 z KSRG)
 SKW/SBus/Sop-4/5/1 (w tym 7 z KSRG).
W celu wsparcia działalności jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu:
 dofinansowano kwotą 50 tys. zł zakup samochodu dla potrzeb KM PSP w Siedlcach,
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udzielono pomocy finansowej Gminie Zbuczyn w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu
motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziewulach,
sfinansowano zakup sprzętu sportowego jako nagrody na Turniej Wiedzy Pożarniczej za kwotę
799,20zł,
zakupiono puchary dla OSP Rudnik Mały za 800 zł,
zakupiono statuetki dla OSP Czepielin za kwotę 296,09 zł.





XV.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Obronność i obrona cywilna

W 2018 r. Powiat Siedlecki realizował zadania obronne nałożone na Urząd w następującym zakresie:
Planowania obronnego poprzez aktualizację opracowanego Planu Operacyjnego Funkcjonowania
Powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
Wykonywania zadań związanych z potrzebą natychmiastowego uzupełnienia sił zbrojnych poprzez
prowadzenie dokumentacji akcji kurierskiej w celu doręczania kart powołania do odbycia ćwiczeń
wojskowych przeprowadzonych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby
wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
Przygotowania do działania stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz
prowadzenia spraw związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania oraz koordynowaniu
przedsięwzięć podejmowanych w tym zakresie.
Sporządzenia sprawozdań w ramach przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na
potrzeby obronne państwa.
Reklamowanie radnych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji
i w czasie wojny.
Organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu - Powiatowa Komisja Lekarska
pracowała w okresie od 27.03.2018 r. do 24.04.2018 r. w budynku Mazowieckiego Szpitala
Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. przy ul. Poniatowskiego 26 w Siedlcach. Komisja odbyła 21
posiedzeń wydając 564 orzeczenia w sprawie zdolności do czynnej służby wojskowej. Przed Powiatową
Komisja Lekarską stawiło się 524 osób rocznika podstawowego, co stanowi 98,50 % wezwanych.
Stawiennictwo osób wzywanych do kwalifikacji wojskowej z terenu naszego powiatu od wielu lat jest
jednym z najwyższych w województwie mazowieckim.
Prowadzenia kancelarii niejawnej i spraw związanych z ochroną informacji niejawnych.

Zadania wynikające z przepisów w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej
Powiatu polegały na:
1. Realizacji zamierzeń wynikających z polityki województwa w zakresie obrony cywilnej.
2. Opracowaniu planu działania w zakresie obrony cywilnej, uzgadnianiu i zatwierdzeniu planów gminnych.
3. Aktualizacji opracowanego Planu Obrony Cywilnej Powiatu.
4. Koordynacji przedsięwzięć obrony cywilnej na terenie powiatu, przede wszystkim w zakresie
przygotowania, zapewnienia działania powiatowego systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu
wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz bazy danych w zakresie OC.
5. Dokonaniu oceny stanu przygotowania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej powiatu.
6. Realizowaniu przedsięwzięć wynikających z rocznych planów szkolenia.
7. Uczestnictwie w treningach ATP.
8. Uczestnictwie w treningach radiowych w systemie ostrzegania ludności o zagrożeniach uderzeniami
z powietrza.
9. Kontroli urzędów gmin z problematyki zadań obrony cywilnej (Domanice, Zbuczyn).
10. Utworzeniu punktu kontaktowego HNS.
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XVI.

Turystyka, sport i rekreacja

Zadania powiatu z zakresu kultury fizycznej i turystyki realizowane są głównie poprzez zlecanie ich
realizacji w formie otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Zarząd Powiatu w Siedlcach.
Stypendia sportowe
Zgodnie z Uchwałą Nr XL/217/2014 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 października 2014 roku, Starosta
Siedlecki corocznie przyznaje stypendia dla sportowców osiągających wysokie wyniki sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, posiadających licencję zawodnika uprawniającą do
uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.
W 2018 roku stypendia przyznano 15 sportowcom, na łączną kwotę 42.400 zł.
Na terenie powiatu siedleckiego działa wiele klubów sportowych, które oferują szereg ciekawych
zajęć z różnych dyscyplin sportowych. Na dzień 12 marca 2019 roku w ewidencji uczniowskich klubów
sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują
prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się ich 78, z czego 8 wykreślonych z ww. ewidencji na
podstawie decyzji Starosty Siedleckiego.
W roku 2018 z budżetu powiatu siedleckiego (dz. 926 - kultura fizyczna) wydatkowano kwotę 3.000
zł z przeznaczeniem na zakup nagród, pucharów i medali dla uczestników imprez sportowych oraz w formie
dofinansowania wyjazdu na zawody sportowe.
Turystyka
Od 2005 roku Powiat Siedlecki jest członkiem Stowarzyszenia Nadbużańska Lokalna Organizacja
Turystyczna. Stowarzyszenie działa na terenie wschodniego Mazowsza - w obszarze dorzecza rzeki Bug.
Celem działalności NLOT jest kreowanie i upowszechnianie wizerunku obszaru dorzecza Bugu, jako regionu
atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą, integracja środowisk samorządu terytorialnego,
gospodarczego i zawodowego, promocja dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Dorzecza Bugu. NLOT
prowadzi aktywną działalność na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej, tworzenia lokalnego systemu
informacji turystycznej promującego produkt turystyczny regionu. Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia
Sprawozdawczo – Wyborczego NLOT w Siedlcach z dnia 19 kwietnia 2007 roku, roczna składka
członkowska dla powiatów wynosi 1.000 zł.

XVII.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Na terenie powiatu siedleckiego funkcjonuje 221 stowarzyszeń, w tym 45 Ochotniczych Straży
Pożarnych oraz 12 stowarzyszeń zwykłych dla których ewidencję prowadzi Starosta Siedlecki.
W ramach nadzoru w 2018 roku przeprowadzono kontrolę w 5 stowarzyszeniach, kierując 3 wnioski
do Sądu Rejonowego dla Miasta stołecznego Warszawy w sprawie rozpoczęcia procesu likwidacji
stowarzyszeń z powodu ustania ich działalności i ustanowienie w tym celu kuratora.
Współpraca Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 r. miała charakter
finansowy oraz niefinansowy i była realizowana poprzez:
1. Zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Wzajemne informowanie się podmiotów Programu o planowanych kierunkach działalności
i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych działań (m.in. poprzez konsultacje społeczne).
3. Pomoc w organizacji szkoleń, konferencji, spotkań służących wymianie doświadczeń oraz mających
na celu podniesienie sprawności funkcjonowania i profesjonalizacji działalności organizacji.
4. Informowanie o możliwościach pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.
5. Współorganizowanie oraz obejmowanie Patronatu nad przedsięwzięciami organizacji.
6. Promowanie działań organizacji na stronie internetowej powiatu.
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7. Prowadzenie bazy danych organizacji działających na terenie powiatu.
W 2018 roku wysokość przyznanych (w formie dotacji) środków publicznych przeznaczonych
na realizację powyższych zadań wyniosła:
a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 325.000 zł,
b) turystyka i krajoznawstwo – 15.000 zł (12.000 zł – otwarty konkurs ofert, 3.000 zł - tzw. tryb małych
zleceń),
c) nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna – 60.726 zł.

XVIII.

Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna

W 2018 roku na obszarze powiatu siedleckiego funkcjonowały trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
zlokalizowane w:
1. Gminnym Ośrodku Kultury w Wodyniach, ul Siedlecka 41 (punkt obsługiwany wspólnie przez
radców prawnych i adwokatów na mocy porozumienia podpisanego z Okręgową Izbą Radców
Prawnych w Warszawie i Okręgową Radą Adwokacką w Siedlcach), lokal udostępniony
na podstawie porozumienia podpisanego z Gminą Wodynie.
2. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach, ul. 3-go Maja 2 (punkt obsługiwany wspólnie przez
radców prawnych i adwokatów na mocy porozumienia podpisanego z Okręgową Izbą Radców
Prawnych w Warszawie i Okręgową Radą Adwokacką w Siedlcach).
3. Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40 (punkt prowadzony przez Fundację
TOGATUS PRO BONO, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000403888, wyłonionej
w otwartym konkursie ofert).
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana była w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, przez
co najmniej 4 godziny dziennie. Łącznie w 2018 roku udzielonych zostało 519 porad prawnych, w tym:
w punkcie w Wodyniach – 76, w punkcie w Mordach – 178, w punkcie w Siedlcach – 265.
Dodatkowo, Fundacja TOGATUS PRO BONO, w ramach realizacji zadania z edukacji prawnej:
 przeprowadziła cykl konwersacji w szkołach na terenie Powiatu,
 opracowała biuletyny informacji prawnej,
 prowadziła stronę internetową oraz profil na portalu społecznościowym,
 przeprowadziła II edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Konstytucji i o Samorządzie
Terytorialnym „Tędy na Prawo”.
Na realizację zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, Powiat otrzymał od
Wojewody Mazowieckiego dotację celową w wysokości 187.812,00 zł.
W celu realizacja zadania zawarto następujące porozumienia:
1) porozumienie zawarte w dniu 14 listopada 2017 r. pomiędzy Powiatem Siedleckim a Gminą Wodynie
– zawarte w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz edukacji prawnej,
2) porozumienie w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Siedleckiego
zwarte w dniu 14 listopada 2017 r. pomiędzy Powiatem Siedlecki a Okręgową Izbą Radców
Prawnych w Warszawie i Okręgową Radą Adwokacką w Siedlcach.

XIX.

Ochrona praw konsumenta

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Siedlcach w roku 2018 obsłużył 241 obywateli, w tym: udzielenie
porad ustnych - 159, pisemnych - 54, wystąpień pisemnych do przedsiębiorców w 28 sprawach
konsumenckich (można je określić jako interwencje), pomoc w sprawach sądowych - 4 (rzecznik nie był
powodem).
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XX.

Współpraca międzynarodowa i promocja powiatu

W dniach 9 - 12 marca 2018 roku odbyło się spotkanie robocze delegacji Stowarzyszenia Straży
Pożarnej z Powiatu Oberhavel. Spotkanie miało na celu omówienie kierunków współpracy oraz możliwości
realizowania wspólnych projektów w 2018 roku.

Zwiedzanie Komendy Miejskiej Straży Pożarnej
Pobyt delegacji z Powiatu Oberhavel w powiecie siedleckim podczas święta Samorządu
Terytorialnego dniach 24 - 27 maja 2018 roku
W ramach pobytu delegacji, oprócz udziału w święcie samorządu, które przypada 27 maja delegacja
pracowników Starostwa Powiatowego w Powiecie Oberhavel miała okazję poznać specyfikę pracy Starostwa
Powiatowego w Siedlcach oraz jednostek organizacyjnych Powiatu. Delegacja wizytowała min. Powiatową
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Stoku Lackim, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy
w Stoku Lackim.
Pobyt delegacji związku OSP Oberhavel podczas Powiatowego Dnia Strażaka w powiecie siedleckim
w dniach 12 -13 maja 2018 roku
Członkowie delegacji straży Pożarnej z Oberhavel: Steffen Schönfeld - Przewodniczący Powiatowego
Stowarzyszenia Straży Pożarnej w Oberhavel, Chris Koch - Przewodniczący Stowarzyszenia Powiatowej
Młodzieżowej Straży Pożarnej Oberhavel, Sebastian Hentschel- Komendant Straży Pożarnej w Leegebruch,
Leo Braun - Straż Pożarna w Hennigsdorf.
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Delegacja Strażaków z Powiatu Oberhavel podczas uroczystości Powiatowego Dnia Strażaka

Pobyt delegacji z Rejonu Dubieńskiego w dniach 18-21 maja 2018 roku w powiecie siedleckim –
„Majówka” w „Reymotnówce”
Delegacja w składzie Władimir Iszczuk-Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Rejonu Dubieńskiego,
Jurij Iwaszczenko- Zastępca Starosty rejonu Dubieńskiego oraz Michaił Domaracki wzięła udział
w „Majówce – 20 Lat samorządu terytorialnego w Polsce” w Chlewiskach.
Dożynki Powiatu Siedleckiego 2018 - delegacje Powiatu Oberhavel i Rejonu Dubieńskiego
w dniach 24 – 27 sierpnia 2018 roku
26 sierpnia powiat siedlecki obchodził doroczne święto plonów, które tym razem miały miejsce
w Gminie Wodynie. W uroczystościach dożynkowych wzięły udział delegacje z Powiatu Oberhavel (Niemcy)
oraz Rejonu Dubieńskiego (Ukraina). Dodatkowo impreza wzbogacona była występem zespołu
folklorystycznego z rejonu Dubieńskiego, który wykonał repertuar nawiązujący do obyczajów i kultury
ukraińskiej.

Ceremoniał przekazania chleba Staroście Siedleckiemu od delegacji z Powiatu Oberhavel
23 marca 2018 roku w Zespole Oświatowym w Stoku Lackim odbyły się powiatowe eliminacje kolejnej
edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół z terenu powiatu
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siedleckiego. Do turnieju zgłosiło się 21 drużyn reprezentujących szkoły podstawowe i 12 gimnazjów lub klas
gimnazjalnych z terenu powiatu siedleckiego. Uczestnicy rozwiązywali test z zakresu znajomości przepisów
o ruchu drogowym. Następnie najlepsze drużyny wzięły udział w części praktycznej, polegającej na
pokonaniu rowerem toru przeszkód. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Starostwo Powiatowe w Siedlcach,
Komenda Miejska Policji w Siedlcach, Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach oraz jako
gospodarze turnieju: Gmina Siedlce i Zespół Oświatowy w Stoku Lackim.

Podsumowanie turnieju
20 kwietnia 2018 roku podczas sesji Rady Powiatu w Siedlcach zostały wręczone Nagrody Starosty
Siedleckiego za działalność oraz zaangażowanie w rozwój Powiatu Siedleckiego. Nagrody za działalność
w 2017 roku otrzymali: Stanisław Kaliński, Ewa Wołosewicz, Elżbieta Łęczycka i Sławomir Zawieska.
Kapituła Nagrody Starosty honoruje wyróżnionych w dwóch kategoriach: działalności społecznej,
samorządowej i ofiarności w służbie publicznej oraz działalności gospodarczej.

Wspólne zdjęcie władz Powiatu Siedleckiego z Laureatami Nagród Starosty w edycji za rok 2017
8 maja 2018 roku odbyło się I Powiatowe Dyktando o Pióro Starosty Siedleckiego – konkurs
został przeprowadzony w Domu Pracy Twórczej ,,Reymontówka”, nagrody wręczono w dniu 20 maja
2018 roku podczas „Majówki w Reymontówce”. Wydarzenie to zorganizowane zostało w ramach
inauguracji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości przy współpracy Powiatu
Siedleckiego, Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” oraz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
w Siedlcach.
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Uczestnicy I Powiatowego dyktanda o Pióro Starosty Siedleckiego
12 maja 2018 roku odbył się Powiatowy Dzień Strażaka na terenie Domu Pracy
Twórczej ,,Reymontówka” w Chlewiskach. Druhowie z jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu
powiatu siedleckiego wspólnie ze strażakami PSP w Siedlcach obchodzili Dzień Strażaka. Prezydium
Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP przyznało złote i srebrne medale zasług dla pożarnictwa.
Starosta Siedlecki i jednocześnie Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Siedlcach wręczył
podziękowania za pomoc, zaangażowanie i wsparcie OSP na terenie Powiatu oraz podziękował
strażakom za ich codzienną pracę na rzecz bezpieczeństwa. Organizatorami święta byli: Starosta
Siedlecki, Komendant Miejski PSP w Siedlcach oraz Zarząd Powiatowy Związku OSP.

Poczet sztandarowy PSP w Siedlcach

20 maja 2018 roku odbyła się „Majówka na ludowo – XX lat Samorządu w Polsce” na terenie
Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” . Głównym punktem imprezy był występ Zespołu Pieśni i Tańca
„Śląsk” im. Stanisława Hadyny. W trakcie festynu nastąpiło uroczyste zakończenie i wręczenie nagród
uczestnikom Pleneru Rzeźby Ludowej i Warsztatów Rzeźby Ludowej. Starosta Siedlecki wręczył również
dyplom uznania z okazji obchodzonego 20 maja „Światowego Dnia Pszczoły” na ręce Prezesa Zarządu
Regionalnego Związku Pszczelarzy w Siedlcach. Również miłym elementem było wręczenie nagród
w konkursie I Powiatowego Dyktanda o Pióro Starosty Siedleckiego. Wydarzenie to zorganizowane
zostało w ramach inauguracji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości przy
współpracy Powiatu Siedleckiego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Tradycyjnie
na majówce odbył się przegląd kapel i zespołów ludowych.
80

Id: 3325845C-BDA0-47C5-8528-BF92477A7378. Uchwalony

Strona 80

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny
7 – 8 czerwca 2019 roku w Domu Pracy Twórczej ,,Reymontówka” odbył się Konwent Powiatów
Województwa Mazowieckiego i Podlaskiego. Starostwo Powiatowe w Siedlcach było współorganizatorem
spotkania.

Uczestnicy konwentu
8 czerwca 2018 roku odbył się - Powiatowy Dzień Dziecka. Organizatorami XIX Powiatowego
Dnia Dziecka był: Zarząd Powiatu i Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”. Udział wzięły dzieci ze szkół
podstawowych z terenu Powiatu Siedleckiego, w sumie ok. 400 uczestników. Współorganizatorzy:
Komenda Miejska Policji w Siedlcach, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach, Chorągiew
Mazowiecka ZHP Hufiec „Podlasie” im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach, Powiatowe Zrzeszenie
Ludowe Zespoły Sportowe, Gimnazjalny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „NAPRZÓD” Skórzec,
Ochotnicza Straż Pożarna w Kotuniu, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siedlcach,
Nadleśnictwo Siedlce oraz 53 Batalion Lekkiej Piechoty w Siedlcach. W programie Powiatowego Dnia
Dziecka znalazły się występy grup i solistek „Caro Dance”, występ grupy tanecznej ze Szkoły
Podstawowej im. Bohdana Arcta w Kotuniu, występy uczniów Zespołu Oświatowo-Wychowawczego
w Białkach. W trakcie imprezy młodzież mogła sprawdzić swoją umiejętność jazdy motocyklem w ruchu
drogowym korzystając z symulatora i wskazówek policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji w Siedlcach, uczestniczyć w konkursach (z nagrodami) ze znajomości przepisów o ruchu
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drogowym i bezpieczeństwa na drodze przygotowanych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Siedlcach oraz w konkurencjach rekreacyjno-sportowych prowadzonych przez instruktorów GLUKS
„NAPRZÓD” Skórzec. Oprócz programu kulturalnego, konkursów wiedzy i konkurencji rekreacyjnosportowych uczestnicy festynu bawili się z harcerzami ZHP Hufiec „Podlasie” poznając harcerskie „pląsy”,
gry i zabawy. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przygotowała dla uczestników
sprawnościowy „tor sensoryczny” oraz zabawy manualne z plasteliną i origami.

Występy artystyczne
24.06.2018r. – 1.07. 2018r. - Międzynarodowe Warsztaty Teatralne dla młodzieży z Polski,
Niemiec i Francji „Czy jesteśmy tacy sami”. Przeprowadzono zajęcia artystyczne dla 46 osobowej grupy
młodzieży z Francji (miasto Nevers), Niemiec (powiat Oberhavel) i Polski (powiat siedlecki, po 10 osób
w wieku 12-17 lat muzycznie uzdolnionych plus po dwóch opiekunów). Młodzież pod kierunkiem
instruktorów finałowy spektakl taneczno-muzyczny pod hasłem „Czy jesteśmy tacy sami?”.
Przedstawienie miało na celu ukazanie, w jaki sposób rozwijała i kształtowała się nasza współpraca,
w jaki sposób wspólne działanie zmieniły nasze społeczeństwa (szczególnie młodzież) oraz jak żyć
razem, mimo różnorodności kultur oraz tradycji. Projekt realizowany był poprzez zajęcia artystyczne
(teatr, muzyka, taniec plastyka) prowadzone przez specjalistów w każdej dziedzinie. Ważnym elementem
programu warsztatów są Dni Tematyczne - wieczorne spotkania, na których każda grupa
uczestniczącego w projekcie kraju zaprezentuje swoją kulturę, tradycje i obyczaje.

Grupa francuska
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1-2.09.2018r. Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym.
W dniach od 1 do 2 września 2018 roku na terenie Agencji Rozwoju Miasta Siedlce odbyły się XXV
Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym oraz XIV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych.
Imprezie towarzyszyło hasło: Szacunek dla Ziemi – naszą przyszłością!. Powiat Siedlecki jak co roku
podjął współpracę przy organizacji tego przedsięwzięcia, a Starosta Siedlecki objął je patronatem
honorowym. Podczas imprezy wystawienniczo – handlowej, nagrodzono i wyróżniono osoby szczególnie
związane z rolnictwem. W pierwszym dniu targów zostały wręczone odznaki honorowe „Zasłużony dla
Rolnictwa”. Powiat Siedlecki był również fundatorem pucharów dla wystawców bydła oraz sponsorował
nagrody rzeczowe dla dzieci oprowadzających cieliczki.

Oficjalne otwarcie Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym
23 września 2018r. - Mazowieckie Dożynki w Sierpcu. Podczas święta plonów Powiat Siedlecki
reprezentowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z miejscowości Helenów (gmina Wiśniew), które wykonały
zwycięski wieniec dożynkowy oraz delegacja ze Starostwa Powiatowego w Siedlcach pod przewodnictwem
Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju. Miłym akcentem uroczystości i zarazem wielkim sukcesem było
zwycięstwo Powiatu Siedleckiego w konkursie na najpiękniejszy wieniec na Dożynkach Województwa
Mazowieckiego. Wspólne świętowanie rozpoczęło się od przemarszu barwnego korowodu z wieńcami
dożynkowymi w asyście Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP z Sierpca, Zespołu Tańca Ludowego „Masovia”
Politechniki Warszawskiej w Płocku oraz Kurpiowskiego Zespołu POD BOREM z Zawad.

Wieniec dożynkowy
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18.12.2018 roku - Spotkanie z Mikołajem w Publicznym Przedszkolu w Kotuniu. Do Przedszkola
zawitał „Święty Mikołaj”. Wszystkie przedszkolaki otrzymały drobne upominki ufundowane przez Powiat
Siedlecki. Mikołajowi pomagali m.in. Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski, Wójt Gminy Kotuń Grzegorz
Góral, Radny Powiatu Siedleckiego Bartłomiej Kurkus oraz Ireneusz Kozłowski właściciel Stadniny Koni
w Jagodnem.

Przyjazd Mikołaja

Uczestnicy spotkania z Mikołajem
Wigilia dla osób ubogich i samotnych z terenu Powiatu Siedleckiego. Tradycyjnie, od 19 lat
w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach spotkali się przedstawiciele 50 rodzin ubogich,
potrzebujący pomocy i osoby samotne z terenu powiatu siedleckiego na wieczerzy wigilijnej, by wspólnie
zasiąść do świątecznego stołu. Przy dźwiękach najpiękniejszych polskich kolęd i pieśni wigilijnych
w wykonaniu członków Stowarzyszenia „Nasz Kotuń”, dzieląc się opłatkiem złożono sobie najlepsze
życzenia. Dla najmłodszych gości spotkania przygotowano konkursy i zabawy. Na koniec wieczerzy każda
z przybyłych osób otrzyma paczkę świąteczną. Wigilia odbyła się dzięki zaangażowaniu bardzo wielu osób,
Powiat Siedlecki był jednym ze współorganizatorów wieczerzy wigilijnej.
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XXI.

Realizacja uchwał rady powiatu

W 2018 r. Rada Powiatu w Siedlcach podjęła 83 uchwały. Za realizację uchwał odpowiedzialni są:
 Zarząd Powiatu w Siedlcach – 46 uchwał,
 Starosta Siedlecki – 2 uchwały,
 Starosta Siedlecki oraz Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach i Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach – 4 uchwały,
 Przewodniczący Rady Powiatu w Siedlcach – 10 uchwał,
 Przewodniczący Rady Powiatu w Siedlcach i Zarząd Powiatu w Siedlcach – 2 uchwały,
 Przewodniczący Rady Powiatu w Siedlcach i Przewodniczący merytorycznych Komisji Stałych Rady
Powiatu – 1 uchwała,
 Przewodniczący Rady Powiatu w Siedlcach i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu –
1 uchwała,
 Pozostałe uchwały – 17 uchwał.
1. Uchwała Nr XXXVII/214/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 lutego 2018 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach
Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia.
2. Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie ustanowienia herbu, flagi,
flagi stolikowej, banneru, sztandaru i pieczęci Powiatu Siedleckiego oraz zasad i warunków ich używania
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 28 lutego
2018 r., poz. 2119.
3. Uchwała Nr XXXVII/215/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 lutego 2018 roku zmieniająca
Uchwałę Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie przyjęcia do realizacji Planu inwestycyjnego dla
subregionu siedleckiego objętego Obszarem Strategicznej Interwencji problemowym pn. „Utworzenie
Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa
i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego”
W dniu 26 lutego 2018 r. uchwałę przekazano Liderowi projektu inwestycyjnego Miastu Siedlce. Uchwała
Rady Powiatu w Siedlcach razem z uchwałami Rad Partnerskich Samorządów przez Lidera projektu
przekazana została do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie celem
przygotowania i przyjęcia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.
4. Uchwała Nr XXXVII/216/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie
wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej
Zgodnie z uchwałą przedmiotowa nieruchomość została przekazana w formie darowizny Gminie
Mokobody dnia 7.03.2018 r. aktem notarialnym Repertorium A nr 1032/2018.
5.

Uchwała Nr XXXVII/217/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie
zamiaru likwidacji Szkoły Branżowej I Stopnia Specjalnej w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Stoku Lackim
W związku z negatywna opinią z dnia 26 marca 2018 r. Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie
zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Stoku Lackim przedłożenie przez Zarząd Powiatu w Siedlcach Radzie Powiatu
w Siedlcach uchwały o likwidacji ww. szkoły nie było możliwe.

6. Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i
rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
udzielanych z budżetu Powiatu Siedleckiego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
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Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 28 lutego
2018 r., poz. 2118.
Obowiązek podjęcia uchwały wynikał z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203), która weszła w życie 1 stycznia
2018 r. Uchwałą Nr 10.155.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
15 maja 2018 r. orzeczono o nieważności uchwały w części dotyczącej § 2, § 5 ust. 4, § 5 ust. 6
w zakresie słów: „…w terminie uzgodnionym z kontrolującym, jednak nie później niż w terminie 7 dni od
otrzymania pisemnego wezwania do okazania dokumentów podlegających kontroli.”, § 7. Uchwała Rady
Powiatu w Siedlcach pozostaje w obrocie prawnym i obowiązuje z wyłączeniem ww. przepisów.
Od uchwały Kolegium RIO nie zostało wniesione odwołanie.
7. Uchwała Nr XXXVII/218/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 lutego 2018 roku zmieniająca
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na
lata
2018-2021
Uchwałą dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze zmianami wprowadzonymi
do uchwały budżetowej na 2018 rok.
8. Uchwała Nr XXXVII/219/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie
dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 28 lutego
2018 r., poz. 2120.
9. Uchwała Nr XXXVIII/220/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 kwietnia 2018 roku
w sprawie powierzenia Gminie Przesmyki zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych
Powierzone Gminie Przesmyki zadania zostały zrealizowane i rozliczone w wyznaczonym terminie.
10. Uchwała Nr XXXVIII/221/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 kwietnia 2018 roku
w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Mordy zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych
Zadanie zostało zrealizowane i dotacja w wysokości 100 000,00 zł została rozliczona w wyznaczonym
terminie.
11. Uchwała Nr XXXVIII/222/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 kwietnia 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Siedleckiego
Skarga została uznana za bezzasadną. Uchwała została przesłana do wiadomości skarżącemu.
12. Uchwała Nr XXXVIII/223/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 kwietnia 2018 roku
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego apelu do władz Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie
stanowczych i zdecydowanych działań mających na celu ograniczenia rozprzestrzeniania się
Afrykańskiego Pomoru Świń na obszarze naszego kraju
Uchwała została przekazana Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
Wojewodzie Mazowieckiemu. Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia.
13. Uchwała Nr XXXVIII/224/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 kwietnia 2018 roku
w sprawie ustalenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie
udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu
26 kwietnia 2018 r., poz. 4673.
14. Uchwała Nr XXXVIII/225/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 kwietnia 2018 roku zmieniająca
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2018 - 2021
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Uchwałą dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze zmianami wprowadzonymi
do uchwały budżetowej na 2018 rok.
15. Uchwała Nr XXXVIII/226/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 kwietnia 2018 roku
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu
26 kwietnia 2018 r., poz. 4674.
16. Uchwała Nr XXXVIII/227/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 kwietnia 2018 roku
w sprawie określenia planu zadaniowego i finansowego na realizację przez Powiat Siedlecki zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku
Uchwałą określono do realizacji przez Powiat Siedlecki w 2018 roku zadania z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz zatwierdzono plan finansowy przychodów PFRON
w kwocie 1.569.981,00 zł i wydatków PFRON w kwocie 1.573.050,00 zł.
17. Uchwała Nr XXXVIII/228/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 kwietnia 2018 roku
w sprawie założenia Branżowej Szkoły I stopnia w Mordach i włączenia jej do Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Mordach
W załączniku nr 2 do uchwały dokonano uchwałą nr XXXIX/234/2018 zmian w zakresie nazwy szkoły.
18. Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie likwidacji Technikum
Uzupełniającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach
Uchwałę przekazano Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty oraz dyrektorowi Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Mordach.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu
26 kwietnia 2018 r., poz. 4670.
19. Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych
przez Powiat Siedlecki w 2018 roku
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu
26 kwietnia 2018 r., poz. 4669.
20. Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały
w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla
których organem prowadzącym jest Powiat Siedlecki
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu
26 kwietnia 2018 r., poz. 4671.
21. Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie nadania statutu
samorządowej instytucji kultury pod nazwą Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu
26 kwietnia 2018 r., poz. 4672.
22. Uchwała Nr XXXIX/229/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego wraz
ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok
Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia.
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23. Uchwała Nr XXXIX/230/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Siedleckiego za 2017 rok
Uchwałą zatwierdzono skonsolidowany bilans Powiatu Siedleckiego za 2017 rok.
24. Uchwała Nr XXXIX/231/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017
rok
Rada Powiatu w Siedlcach udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu w Siedlcach za 2017 rok.
25. Uchwała Nr XXXIX/232/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2018 roku zmieniająca
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2018 – 2021
Uchwałą dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze zmianami wprowadzonymi do
uchwały budżetowej na 2018 rok. Wydłużono okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową na lata
2018-2022 w związku ze zmianą prognozowanego okresu spłat kredytu długoterminowego.
26. Uchwała Nr XXXIX/233/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 3 lipca
2018 r., poz. 6695.
27. Uchwała Nr XXXIX/234/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły I stopnia w Mordach i włączeniu jej do
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach
Uchwałę przekazano dyrektorowi ZSP w Mordach oraz Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty
w Warszawie.
28. Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Rady
Powiatu w Siedlcach w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
powiatu siedleckiego
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 3 lipca
2018 r., poz. 6696.
29. Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie dokonania zmian
w Statucie Powiatu Siedleckiego
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 3 lipca
2018 roku., poz. 6694.
30. Uchwała Nr XXXIX/235/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie powierzenia Gminie Przesmyki zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg
powiatowych
Powierzone Gminie Przesmyki zdanie zostało zrealizowane i rozliczone.
31. Uchwała Nr XXXIX/236/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie wynagrodzenia Starosty Siedleckiego
Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia.
32. Uchwała Nr XXXIX/237/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie przyznania Staroście Siedleckiemu dodatku specjalnego
Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia.
33. Uchwała Nr XXXIX/238/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie uczczenia 200 rocznicy utworzenia Diecezji Siedleckiej
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Dla uczczenia jubileuszu 200 – lecia powstania Diecezji Siedleckiej oraz przypomnienia o zasługach dla
Powiatu Siedleckiego i całego Regiony, treść uchwały została upubliczniona w budynku Starostwa
Powiatowego w Siedlcach. Uchwała została przekazana Kurii Biskupiej oraz jednostkom organizacyjnym
Powiatu.
34. Uchwała Nr XL/239/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 sierpnia 2018 roku zmieniająca
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2018 -2022
Uchwałą dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego w związku ze
zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej na 2018 r.
35. Uchwała Nr XL/240/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie
dokonania zmian w uchwale Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu
21 sierpnia 2018 r., poz. 8008.
36. Uchwała Nr XL/241/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie
wprowadzenia zmian w planie zadaniowym i finansowym na realizację przez Powiat Siedlecki zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku
Powyższa Uchwała zawiera zwiększenie środków finansowych z PFRON dla Powiatu Siedleckiego
z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu kosztów pobytu jednego uczestnika w Warsztatach
Terapii Zajęciowej.
37. Uchwała Nr XL/242/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie projektu
zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego
ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół
ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu siedleckiego, na okres od dnia 1 września 2017 r.
do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Uchwała uzyskała pozytywną opinię Mazowieckiego Kuratora Oświaty w dniu 10 września 2018 r.
Uchwała została również pozytywnie zaopiniowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz NSZZ
„Solidarność”. Związek Zawodowy Oświata w terminie ustawowym (21 dni) nie udzielił żadnej
odpowiedzi.
38. Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie określenia wymiaru
czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć, a także warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w publicznym przedszkolu prowadzonym przez
Powiat Siedlecki
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu
21 sierpnia 2018 r., poz. 8007.
39. Uchwała Nr XLI/243/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 września 2018 roku w sprawie
przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach
Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia.
40. Uchwała Nr XLI/244/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 września 2018 roku w sprawie
dokonania zmian w uchwale Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu
27 września 2018 r., poz. 9073.
41. Uchwała Nr XLI/245/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 września 2018 roku w sprawie
zaciągnięcia długoterminowego kredytu do wysokości 10.000.000 zł.
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Uchwałą postanowiono o zaciągnięciu długoterminowego kredytu do wysokości 10.000.000 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku w kwocie 7.500.000 zł
i spłatę zaciągniętego w latach ubiegłych kredytu długoterminowego w kwocie 2.500.000 zł. Kredyt
zostaje przeznaczony na realizację siedmiu zadań inwestycyjnych i będzie spłacany w latach 2019 2022.
42. Uchwała Nr XLI/246/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 września 2018 roku w sprawie
pozbawienia kategorii drogi powiatowej
Droga powiatowa nr 3609W (Stare Opole – objazd awaryjny w ciągu drogi nr 2) została pozbawiona
kategorii drogi powiatowej z dniem 1 stycznia 2019 roku.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu
27 września 2018 r., poz. 9072.
43. Uchwała Nr XLII/247/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 19 października 2018 roku
w sprawie programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
Na podstawie uchwały ogłoszono otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku
2019.
44. Uchwała Nr XLII/248/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 19 października 2018 roku
w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego
utrzymania dróg powiatowych
Podpisano porozumienia z Gminami: Domanice, Korczew, Kotuń, Paprotnia, Suchożebry, Wodynie,
Skórzec, Przesmyki, Wiśniew. Rozliczenie rzeczowo - finansowe całości przedmiotu porozumienia
przewidziane jest po zakończeniu sezonu zimowego 2018/2019 – do końca maja 2019 r.
45. Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 19 października 2018 roku w sprawie ustalenia
wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów
powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2019 rok
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu
24 października 2018 r., poz. 10036.
46. Uchwała Nr XLII/249/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 19 października 2018 roku zmieniająca
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2018 - 2022
Uchwałą dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego w związku ze
zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej na 2018 r.
47. Uchwała Nr XLII/250/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 19 października 2018 roku
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu
24 października 2018 r., poz. 10037.
48. Uchwała Nr XLII/251/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 19 października 2018 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadaniowym i finansowym na realizację przez Powiat Siedlecki
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku
Powyższa Uchwała zawierała zmiany w planie zadaniowym i finansowym PFRON w celu przeznaczenia
niewykorzystanych środków finansowych z zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy
w Siedlcach z rehabilitacji zawodowej na zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej tj. na dofinansowanie
do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
oraz dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się.
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49. Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 19 października 2018 roku o zmianie uchwały
w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego
wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych
i specjalnych na terenie powiatu siedleckiego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia
2019 r.
Uchwałę doręczono Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty. Uchwała została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 24 października 2018 r., poz. 10035.
50. Uchwała Nr I/1/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Powiatu
Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia.
51. Uchwała Nr I/2/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia.
52. Uchwała Nr II/3/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru
Starosty Siedleckiego
Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia.
53. Uchwała Nr II/4/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru
Wicestarosty Siedleckiego
Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia.
54. Uchwała Nr II/5/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru
Członków Zarządu Powiatu w Siedlcach
Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia.
55. Uchwała Nr II/6/2018 Rady Powiatu w Siedlcach
wynagrodzenia Starosty Siedleckiego

z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie

Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia.
56. Uchwała Nr II/7/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie przyznania
Staroście Siedleckiemu dodatku specjalnego
Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia.
57. Uchwała Nr II/8/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie powołania
Komisji Rewizyjnej
Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia.
58. Uchwała Nr II/9/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia.
59. Uchwała Nr II/10/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie powołania
Komisji Budżetu
Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia.
60. Uchwała Nr II/11/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Budżetu
Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia.
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61. Uchwała Nr II/12/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie powołania
Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia.
62. Uchwała Nr II/13/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia
63. Uchwała Nr II/14/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie powołania
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej
Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia.
64. Uchwała Nr II/15/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej
Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia.
65. Uchwała Nr II/16/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie powołania
Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy
Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia.
66. Uchwała Nr II/17/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy
Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia.
67. Uchwała Nr II/18/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie powołania
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia.
68. Uchwała Nr II/19/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia.
69. Uchwała Nr II/20/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 grudnia 2018 roku dotycząca uczczenia
100-tnej rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę
Treść uchwały została wydrukowana i oprawiona. Pamiątkowe egzemplarze otrzymali Przewodniczący
Rady Powiatu w Siedlcach, Starosta Siedlecki, Wicestarosta Siedlecki, Sekretarz Powiatu, Pan Sławomir
Kordaczuk Zastępca Dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Jeden egzemplarz uchwały
umieszczony został w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Siedlcach.
70. Uchwała Nr II/21/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie
przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
Uchwała została przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
71. Uchwała Nr III/22/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2018 – 2022
Uchwałą dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego w związku ze
zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej na 2018 r.
72. Uchwała Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie dokonania
zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego
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Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu
3 stycznia 2019 r., poz. 37.
73. Uchwała Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Zbuczyn
Udzielenie pomocy finansowej Gminie Zbuczyn z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów
zakupu motopompy pożarniczej dla OSP Dziewule, zostało zrealizowane zgodnie treścią uchwały.
W dniu 28 grudnia 2018 roku została zawarta Umowa Nr ZK/3/2018 określająca warunki udzielenia
dotacji celowej. Dotację celową przekazano Gminie Zbuczyn w miesiącu grudniu 2018 roku.
74. Uchwała Nr III/25/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie
wprowadzenia zmian w planie zadaniowym i finansowym na realizację przez Powiat Siedlecki zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku
Powyższa Uchwała zawiera zmiany dotyczące przeniesienia pozostających środków PFRON
z zadania dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych na dofinansowanie do zaopatrzenia
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych
zamieszkujących teren powiatu siedleckiego.
75. Uchwała Nr III/26/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia
wydatków nie wygasających z końcem 2018 roku
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu
3 stycznia 2019 r., poz.38.
76. Uchwała Nr III/27/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2019 – 2022.
Uchwałą przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z wykazem przedsięwzięć wieloletnich na lata
2019-2022 w kwotach zgodnych z przyjętymi w budżecie na 2019 rok w zakresie dochodów
i wydatków oraz wyniku budżetu i długu powiatu.
77. Uchwała Budżetowa na rok 2019 Powiatu Siedleckiego Nr III/28/2018 z dnia 28 grudnia
2018 roku
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu
3 stycznia 2019 r., poz. 39.
78. Uchwała Nr III/29/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia
zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej
Podjęcie powyższej uchwały było następstwem Uchwały Nr XLI/246/2018 Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 24 września 2018 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 3609W (Stare Opole
– objazd awaryjny w ciągu drogi nr 2), przebiegającej na terenie gminy Siedlce (ul. Okrężna – ul.
Sportowa w Nowym Opolu), z mocą od 1 stycznia 2019 roku.
Po podjęciu przez Gminę Siedlce uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny
nieruchomości gruntowej, przedmiotowa nieruchomość zostanie przekazana Gminie Siedlce poprzez
podpisanie umowy, sporządzonej w formie aktu notarialnego.
79. Uchwała Nr III/30/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie
delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Siedleckiego.
Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia.
80. Uchwała Nr III/31/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie
desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.
93

Id: 3325845C-BDA0-47C5-8528-BF92477A7378. Uchwalony

Strona 93

Uchwałę przesłano do Związku Powiatów Polskich.
81. Uchwała Nr III/32/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany
uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Siedleckiego do stowarzyszenia pod nazwą „Nadbużańska
Lokalna Organizacja Turystyczna”.
Uchwałę przesłano do Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.
82. Uchwała Nr III/33/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Planu
Pracy Rady Powiatu w Siedlcach i Planów Pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2019 rok
Uchwała realizowana na bieżąco w 2019 roku. Uchwała została przesłana do realizacji dyrektorom
jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierownikom wydziałów Starostwa Powiatowego w Siedlcach.
83. Uchwała Nr III/34/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Planu
Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok
Uchwała realizowana na bieżąco w 2019 roku.

XXIV.

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Siedleckiego

Strategia Rozwoju Powiatu Siedleckiego na lata 2015 – 2020 z perspektywą do 2025 r. została podjęta
uchwałą Rady Powiatu w Siedlcach nr XIII/92/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. Dokument określa pięć celów
strategicznych i kierunki działań rozwojowych. Monitoring realizacji strategii odbywa się corocznie. Ostatnie
sprawozdanie z realizacji strategii zostało przyjęte przez Radę Powiatu Siedleckiego na sesji nr XLII w dniu
19 października 2018 r.
Stan realizacji celów strategicznych
I Cel strategiczny: Rozwój potencjału gospodarczego powiatu siedleckiego
Cel operacyjny 1 Rozwój i usprawnienie układu komunikacyjnego na terenie Powiatu
Powiat Siedlecki w 2018 r. realizował liczne zadania inwestycyjne. Inwestycjami, które połączyły
główne szlaki komunikacyjne na terenie powiatu były:
 Przebudowa drogi powiatowej nr 3686W granica m. Siedlce – droga krajowa nr 2;
 Przebudowa drogi powiatowej nr 3641W Zbuczyn – Tchórzew – Izdebki-Kosny;
 Rozbudowa drogi powiatowej nr 3604W Broszków – Żeliszew Podkościelny;
 Rozbudowa drogi powiatowej nr 3648W Wodynie – Olszyc Włościański w miejscowości Wola
Wodyńska;
 Rozbudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlce – Korczew na odcinku granica m. Siedlce –
Golice;
 Przebudowa drogi powiatowej nr 3675W Józefin – Czarnowąż – Kopcie na odcinku Józefin –
Polaki;
 Przebudowa drogi powiatowej nr 3656W Gostchorz – Zabłocie – Zbuczyn (ul. Lipowa
w Zbuczynie);
 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3666 Stok Lacki – Tarcze – Radzików Wielki – Szydłówka –
Olszanka od km 7+660 do km 11 +410 o długości 3,75 km.
Cel operacyjny 2 Wsparcie konkurencyjności gospodarczej Powiatu
Powiat Siedlecki jest członkiem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej, która działa na terenie
powiatu siedleckiego.
W 2018 roku Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej kontynuowała wdrażanie Strategii Rozwoju
Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla obszaru objętego działaniem LGD ZS.
94

Id: 3325845C-BDA0-47C5-8528-BF92477A7378. Uchwalony

Strona 94

W ramach Celu ogólnego: II. ,,Rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz wzrost zatrudnienia LSR” zostały
ogłoszone dwa nabory wniosków na następujące działania: Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup
defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji - rozwijanie działalności gospodarczej. Nabór
skierowany był do przedsiębiorców, którzy na nowoutworzonych miejscach pracy zatrudnią osoby z tzw.
grupy defaworyzowanej, tj. osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 1 roku), osoby w wieku 50+, kobiety
powracające na rynek pracy po przerwie związanej z macierzyństwem, osoby do 30 roku życia.
Cel operacyjny 3 Przyjazna i nowoczesna administracja
W Starostwie Powiatowym w roku 2018 kontynuowano wymianę komputerów z systemami
operacyjnymi Windows XP i Vista. Wymieniono 12 komputerów stacjonarnych najbardziej przestarzałych
technologicznie – wraz z oprogramowaniem systemowym i biurowym. Na dzień 31.12.2018 r. pozostało
w użytkowaniu 16 komputerów stacjonarnych i 7 komputerów przenośnych z oprogramowaniem Windows
Vista/XP, a więc wymagających pilnej wymiany - ich ilość wzrośnie po 14.01.2020 r., kiedy to Microsoft
zakończy wsparcie dla systemu Windows 7 Pro.
W celu zrealizowania obowiązku transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk obrad rady powiatu zakupiony został 1 komputer przenośny z oprogramowaniem
systemowym i biurowym oraz „Elektroniczny system do głosowania i transmisji obrad Rady Powiatu”.
Na potrzeby Wydziału Komunikacji zakupiony został 1 zestaw komputerowy w konfiguracji
wymaganej dla systemu CEPIK, co pozwoliło zwiększyć liczbę stanowisk z dostępem do systemu
POJAZD/KIEROWCA.
Zakupiono 15 monitorów komputerowych, w tym 12 na potrzeby Wydziału Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami oraz 1 skaner przenośny na potrzeby Wydziału Spraw Społecznych.
Wdrożone zostało oprogramowanie Windows Server Standard 2019 dla dodatkowej maszyny
wirtualnej zainstalowanej na serwerze Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz zapewniono
dla wszystkich stacji roboczych i serwerów aktualizacje oprogramowania antywirusowego na kolejne 3 lata.
W 2018 roku udostępniane były usługi elektroniczne i opisy procedur poprzez ePUAP
www.epuap.gov.pl, e-Urząd Powiatu Siedleckiego www.eurzad.powiatsiedlecki.pl, e-Urząd Wrota Mazowsza
www.wrotamazowsza.pl oraz za pośrednictwem serwisu informacyjno-usługowego dla przedsiębiorców
www.biznes.gov.pl.
W zakresie realizacji umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Siedleckim
w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji
w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału
województwa„ (zw. ‘Projektem EA’) i projektu „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa
mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez
stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (zw. ‘Projektem BW’) utrzymywane były efekty
Projektów EA i BW w okresie trwałości. Poprzez wdrożony w ramach Projektu BW portal mapowy Moduł SDI
- Powiat Siedlecki (http://mapy.siedlecki.wrotamazowsza.pl/sdiportal/), tzw. Węzeł Lokalny Infrastruktury
Informacji Przestrzennej, publikowane były w sieci Internet zbiory danych przestrzennych, w tym ewidencji
gruntów i budynków.
W zakresie realizacji zawartej w 2017 r. z Województwem Mazowieckim w Warszawie umowy
partnerskiej o współpracy przy realizacji projektu: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla
aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (zw. ‘Projektem ASI’)
trwały prace nad przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do uruchomienia zamówienia na „Cyfryzację
danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji”.
W 2018 roku na 75 szkoleniach i konferencjach jedno i wielodniowych przeszkolono 54 pracowników
Starostwa Powiatowego w Siedlcach (w tym 3 szkolenia dla 8 pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami ). Koszt szkoleń to 25.027,80 zł (w tym 2870 zł za szkolenia Wydziału Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami). Dwóm pracownikom udzielono dofinansowania do studiów
podyplomowych „Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych” na kwotę 2.560 zł.
Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie uczestniczyli w 33 szkoleniach.
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Pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nieustannie podnoszą swoje
kwalifikacje zawodowe w różnych kursach i szkoleniach w celu lepszej, efektywnej i skutecznej pracy.
Pracownicy „Domu na Zielonym Wzgórzu” również podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. W 2018
r. przeznaczono na ten cel 4.063,12 zł.
Z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach tylko jeden pracownik uczestniczył w 2018 r.
w szkoleniu. Koszt szkolenia wyniósł 345 zł .
W 2018 r. z Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” udział w szkoleniu brał jeden pracownik.
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy na szkolenia dla pracowników wydatkował kwotę
w wysokości 17 162,70 zł.
Ponadto w 2018 roku nauczyciele ukończyli studia podyplomowe:
 „Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i edukacją czytelniczo-medialną”,
 Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną”.
Cel operacyjny 4 Środowisko i energetyka
W roku 2018 gminy z terenu powiatu siedleckiego wykonały rozbudowę linii energetycznych,
w ramach których zawieszonych zostało 643 szt lamp oświetlenia ulicznego na łączną kwotę 1678904,64 zł.
Cel operacyjny 5 Promocja gospodarcza Powiatu
Powiat Siedlecki aktywnie współpracuje z samorządami partnerskimi z Niemiec - Powiat Oberhavel,
Francji - Miasto Neveres, Rosji - Miasto Czerniachowsk oraz Ukrainy - Rejon Dubieński. Najważniejsze
obszary
współpracy
to
wymiana
kulturalna,
młodzieżowa,
a
także
gospodarcza.
W wymiarze gospodarczym najaktywniej rozwija się współpraca z Powiatem Oberhavel. Zarówno
w Powiecie Oberhavel jak i w powiecie siedleckim organizowane są spotkania z przedsiębiorcami z różnych
branż, rozmowy mające na celu nawiązanie i podtrzymywanie kontaktów handlowych i gospodarczych.
W czerwcu 2018 r. przedstawiciele powiatu siedleckiego prezentowali ofertę producentów podczas
Dni Otwartych Rolnictwa i Turystyki „Brandenburger Landpartie”. Była to okazja zarówno
do zaprezentowania rodzimych produktów i firm jak i nawiązania kontaktów handlowych
z brandenburskmi przedsiębiorstwami działającymi w branży rolnej i agroturystycznej.
W styczniu 2018 r. Powiat Siedlecki po raz kolejny uczestniczył w targach żywności i rolnictwa
„Zielony Tydzień”, które miały miejsce w Berlinie. Są to największe światowe targi żywności, rolnictwa
i ogrodnictwa, promujące zwłaszcza specjalności regionalne, artykuły ekologiczne oraz luksusowe. Swoje
produkty prezentowało ponad półtora tysiąca wystawców z ponad 60 krajów. Podczas targów spotykają się
producenci i przetwórcy żywności z całego świata. W wydarzeniu biorą udział również politycy,
przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i niemieckich parlamentów krajowych.
W pierwszy weekend września, podczas Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym
w Siedlcach, Powiat Siedlecki gościł przedstawicieli branży agroturystycznej Powiatu Oberhavel
w Niemczech, którzy prezentowali rodzime wyroby partnerskiego samorządu. XXV Międzynarodowe Dni
z Doradztwem Rolniczym, to wydarzenie które promuje nasz region w Polsce i na świecie, dlatego Powiat
Siedlecki, jak co roku włączył się we współorganizację tego przedsięwzięcia. Jak zwykle impreza była okazją
do wymiany doświadczeń, pokazania potencjału producentów rolnych oraz do zaprezentowania oferty firm
działających w branży rolnej także delegacjom z partnerskich samorządów.
II Cel strategiczny: Podniesienie potencjału społecznego i edukacyjnego mieszkańców powiatu
siedleckiego
Cel operacyjny 1 Poprawa dostępności do poradnictwa specjalistycznego
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stoku Lackim w roku 2018 objęła
diagnozą/terapią dzieci od urodzenia mieszkające na terenie powiatu siedleckiego, dzieci i młodzież uczącą
się w placówkach znajdujących się na terenie powiatu, ich rodziców/opiekunów prawnych, nauczycieli,
młodzież z SOSZW w Stoku Lackim, wychowanków MOW Gostchorz oraz MOW Wojnów –łącznie
przeprowadzono 996 diagnoz.
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W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wydano 297 orzeczeń w sprawach:
o potrzebie kształcenia specjalnego

192

o potrzebie nauczania indywidualnego

37

o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

63

o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

2

o braku potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

1

o braku potrzeby kształcenia specjalnego

2

Poradnia realizuje w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” zadanie
w zakresie prowadzenia wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze
powiatu w latach 2017-2021.
W celu realizacji Programu „Za życiem” została nawiązana współpracę ze Specjalnym Ośrodkiem
Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim realizującym także wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
W okresie sprawozdawczym 2018r. z pomocy skorzystało 43 dzieci w przedziale wiekowym od 11
miesięcy do 6 roku życia. Zrealizowano łącznie 1820 godzin.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach umożliwia dostęp do poradnictwa
specjalistycznego dla funkcjonujących rodzin zastępczych na terenie Powiatu Siedleckiego oraz dzieci
w nich przebywających. Z pomocy psychologicznej skorzystało 88 osób, w wyniku czego udzielono
232 konsultacji i porad psychologicznych dla 44 rodzin sprawujących pieczę zastępczą (3 rodziny
zawodowe, 31 rodzin spokrewnionych, 10 rodzin niezawodowych). Tematyka w/w działań dotyczyła przede
wszystkim problematyki opiekuńczo - wychowawczej, trudności wychowawczych w rodzinach zastępczych
oraz uzależnień od substancji psychoaktywnych rodziców biologicznych, rzutujących na dobrostan
psychiczny dzieci będących w pieczy zastępczej.
Poza tym psycholog udzielił wsparcia 25 dzieciom i młodzieży przebywającym w rodzinach
zastępczych (z inicjatywy dzieci i rodziców zastępczych, głównie problemy wychowawcze, emocjonalne,
adaptacyjne). Pomoc psychologiczną uzyskał również 1 pełnoletni już wychowanek rodziny zastępczej.
Wsparcie w/w osób realizowane było zarówno w środowisku rodzin zastępczych, jak i też w siedzibie
jednostki.
Ponadto rodziny zastępcze, funkcjonujące na terenie Powiatu informowane były o możliwości
skorzystania z pomocy prawnej w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
Cel operacyjny 2 Aktywizacja społeczności lokalnych w ramach organizacji pożytku publicznego
Współpraca Powiatu Siedleckiego w roku 2018 z organizacjami pozarządowymi działającymi
w sferze pożytku publicznego przebiegała zgodnie z przyjętymi uchwałami.
W 2018 roku Zarząd Powiatu w Siedlcach zlecił w ramach otwartych konkursów ofert na wsparcie
realizacji zadań Powiatu o charakterze pożytku publicznego organizacjom działającym w sferze pożytku
publicznego następujące zadania publiczne:
1. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
 organizacja powiatowych imprez sportowych i rekreacyjnych;
 organizacja zawodów sportowych o charakterze ponadpowiatowym (regionalne, wojewódzkie,
ogólnopolskie, międzynarodowe);
 organizacja wymiany zagranicznej w zakresie spotkań sportowych,
 organizacja na terenie Powiatu imprez szkolnych – Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej,
Powiatowa Gimnazjada,
 organizacja imprez sportowych dla młodzieży szkolnej i dorosłych w środowisku wiejskim
i miast do 5 tys. mieszkańców,
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 organizacja szkolenia uzdolnionych sportowo dzieci i młodzieży,
 udział reprezentantów Powiatu Siedleckiego w zawodach o charakterze regionalnym,
wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.
2. W zakresie turystyki i krajoznawstwa - organizacja rajdów, szkoleń i imprez popularyzujących turystykę
i walory turystyczne Powiatu Siedleckiego oraz jedno zadanie na podst. art. 19a ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w tzw. trybie z pominięciem
otwartego konkursu ofert).
Zarząd Powiatu w Siedlcach również w ramach otwartego konkursu ofert powierzył organizacji
pozarządowej prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku.
W ramach wspierania i powierzania zadań publicznych powiat współpracował w 2018 roku z organizacjami:
Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach,
Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Siedlcach, Ludowy Klub Sportowy „Grodzisk” w
Krzymoszach, Akademia Sztuk Walki – Jacek Szymański, Grupa EkoLogiczna, Polskie Towarzystwo
Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Siedlcach, Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec „Podlasie” im.
Henryka Sienkiewicza w Siedlcach, Fundacja TOGATUS PRO BONO.
Zgodnie z programem współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi w styczniu
2018 roku został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego PCPR zawarło 6 umów
z następującymi organizacjami pozarządowymi:
 Fundacja „Żółty Latawiec”, w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć zmierzających do aktywizacji
i integracji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Siedleckiego.
 Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „MGIEŁKA”, w zakresie organizacji
i prowadzenia zajęć zmierzających do aktywizacji i integracji społecznej dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej z terenu Powiatu Siedleckiego.
 Polski Komitet Pomocy Społecznej, w zakresie prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
i przedmiotów ortopedycznych dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego.
 Caritas Diecezji Siedleckiej w zakresie:
a) prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych
dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego,
b) organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych funkcjonujących na
terenie Powiatu Siedleckiego,
c) prowadzenie punktu konsultacyjno-interwencyjnego na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego.
W dniu 27 listopada 2017 roku został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy
społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych
rodzin i osób pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami
otępiennymi oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego” w okresie od
1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. W wyniku przeprowadzonego postępowania
konkursowego PCPR zawarło 1 umowę z Siedleckim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Chorobą
Alzheimera w zakresie: prowadzenia domu pomocy społecznej dla osób z chorobą alzheimera i innymi
chorobami otępiennymi oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego.
Cel operacyjny 3. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i edukacyjnej osób niepełnosprawnych
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Stoku Lackim systematycznie realizuje to zadanie
poprzez:
 edukację, wychowanie i opiekę w poprawiających się z roku na rok warunkach,
 prowadzenie zajęć specjalistycznych,
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 wpływanie na sytuację rodzinną poprzez ścisłe kontakty z urzędami gmin, gminnymi ośrodkami
pomocy społecznej, kuratorami sądowymi,
 wizyty psychologa i pedagoga w środowiskach rodzinnych wychowanków potrzebujących pomocy.
W 2018 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach zakończyło realizację programu
„Wyrównywanie Różnic Między Regionami III” w obszarze D, realizowanym na podstawie umów zawartych
pomiędzy Powiatem Siedleckim a Pełnomocnikami Zarządu PFRON, których przedmiotem było:
 zakup 9-osobowego busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo
(z najazdem dla wózków) dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Stoku Lackim,
 zakup 9-cio osobowego samochodu osobowego (mikrobusu) przystosowanego do przewozu osób
na wózkach inwalidzkich dla Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera,
Dofinansowanie do w/w projektów miało na celu wsparcie oraz rozwój infrastruktury dla celów
społecznych a szczególnie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej dla osób niepełnosprawnych
z terenu Powiatu Siedleckiego.
Cel operacyjny 4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i edukacyjnej osób niepełnosprawnych ma na celu
ograniczanie oraz niwelowanie sytuacji, w których członek społeczeństwa nie jest w stanie normalnie
uczestniczyć w działaniach obywateli. Formą pomocy umożliwiającą niwelowanie w/w zjawiska
funkcjonującą na terenie Powiatu są Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Caritas Diecezji
Siedleckiej. Działalność warsztatów skupia się na rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej
do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia
w środowisku. W warsztatach prowadzona jest rehabilitacja społeczna uczestników mająca na celu
umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym.
Na terenie Powiatu na dzień 31 grudnia 2018 roku funkcjonowały następujące Warsztaty Terapii
Zajęciowej, które liczyły po 32 uczestników każdy:
1) Warsztat Terapii Zajęciowej w Skórcu, w którym zajęcia odbywały się w sześciu pracowniach:
 tkacko - krawiecko - dziewiarskiej,
 plastycznej,
 gospodarstwa domowego,
 fryzjersko – kosmetycznej,
 multimedialno – muzycznej,
 techniczno – stolarskiej.
2) Warsztat Terapii Zajęciowej w Kisielanach, w którym zajęcia odbywały się również w sześciu
pracowniach:
 gospodarstwa domowego,
 multimedialna,
 rękodzieła artystycznego,
 krawiecko – hafciarska
 gospodarczo – techniczna,
 ogrodniczo- florystyczna.
W ramach poradnictwa i wsparcia dla rodzin w opiece nad dziećmi Specjalny Ośrodek Szkolno –
Wychowawczy prowadził następujące działania:
 pedagogizację i grupy wsparcia dla rodziców mające na celu umacnianie wychowawczej roli rodziny,
 pomoc w wypełnianiu funkcji wychowawczej i opiekuńczej,
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 planowanie i realizacja procesu edukacji, rewalidacji i wychowania dziecka we współpracy
z rodzicami,
 pomoc w zdobywaniu sprzętu i pomocy niezbędnych w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych,
 pomoc w realizacji programu rządowego podręczniki MEN i „Wyprawka szkolna”,
 udział rodziców w imprezach i uroczystościach ośrodka,
 systematyczny udział rodziców w pikniku integracyjnym pod hasłem „Dzień Rodziny” organizowanym
na terenie placówki,
 pomoc rodzinom w sytuacjach trudnych (dowożenie, dożywianie itp.) poprzez kontakty z urzędami
gmin, GOPS, PCPR, MOPR,
 dowóz uczniów do szkoły,
 wsparcie w okresie wakacyjnym – dyżury opiekuńcze.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd”,
który ma służyć między innymi przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Głównym celem programu jest
wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu
społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji.
Organizowanie opieki dla dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu realizowane jest zgodnie
z przepisami w/w ustawy oraz na podstawie „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w powiecie
siedleckim na lata 2017-2019” przyjętym Uchwałą Nr XXV/150/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24
lutego 2017 roku.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. na terenie powiatu funkcjonowało 48 rodzin zastępczych, w tym:
 3 rodziny zawodowe - 6 dzieci,
 12 rodzin niezawodowych – 19 dzieci
 33 rodzin spokrewnionych – 39 dzieci.
W sytuacji wyczerpania możliwości udzielenia pomocy rodzinie biologicznej lub braku możliwości
umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki
rodzicielskiej jest kierowane do instytucjonalnej pieczy zastępczej sprawowanej na terenie powiatu
w formie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego tj. Domu na Zielonym Wzgórzu
w Kisielanach. Na dzień 31 grudnia 2018 roku w powyższej placówce przebywało 34 dzieci –
w tym: 16 dzieci z terenu powiatu siedleckiego, 4 dzieci z powiatu sokołowskiego, 8 dzieci z Miasta Siedlce,
3 dzieci z powiatu garwolińskiego, 2 dzieci z powiatu grójeckiego, 1 dziecko z powiatu żuromińskiego.
Cel operacyjny 5. Przeciwdziałanie bezrobociu i łagodzenie skutków bezrobocia
Na koniec 2018 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach zarejestrowanych było
1729 osób bezrobotnych z terenu powiatu siedleckiego. Oznacza to, że w ciągu roku liczba bezrobotnych
zmniejszyła się o 226 osób (o 11,6%).
Mieszkańcy powiatu siedleckiego stanowili 49,0% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siedlcach.
Wielkość bezrobocia w latach 2017-2018
Miasto, gminy
Miasto Siedlce
g. Domanice
g. Kotuń
g. Korczew
m-g. Mordy
g. Mokobody
g. Paprotnia
g. Przesmyki
g. Siedlce

Liczba bezrobotnych wg stanu na dzień
31.12.2017 r.
31.12.2018 r.
1983
85
197
78
153
102
38
69
473

1802
78
174
76
148
93
33
64
390

Dynamika
31.12.2017 r. – 100 %
90,9
91,8
88,3
97,4
96,7
91,2
86,8
92,8
82,5

100

Id: 3325845C-BDA0-47C5-8528-BF92477A7378. Uchwalony

Strona 100

g. Skórzec
g. Suchożebry
g. Wodynie
g. Wiśniew
g. Zbuczyn

207
115
105
126
207

168
88
104
137
176

81,2
76,5
99,0
108,7
85,0

Powiat M. Siedlce
Powiat siedlecki

1983
1955

1802
1729

90,9
88,4

Powiaty razem

3938

3531

89,7

Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że w ciągu 12 miesięcy poziom bezrobocia zwiększył
się jedynie w gminie Wiśniew – o 8,7% (11 osób), a zmniejszył w pozostałych gminach powiatu siedleckiego.
Największy spadek zanotowano w gminach: Skórzec – o 18,8% (39 osób), Siedlce – o 17,5% (83 osoby)
i Zbuczyn – o 15,0% (31 osób).
Stopa bezrobocia w końcu grudnia 2018 roku w stosunku do czynnych zawodowo dla miasta Siedlce
wynosiła 5,0%, natomiast w powiecie siedleckim 5,4% (w województwie mazowieckim 4,9%, w kraju 5,8%)
i zmniejszyła się w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 0,4 punktu procentowego w mieście
Siedlce oraz o 0,8 punktu procentowego w powiecie siedleckim.
W 2018 roku zarejestrowano 2867 osób z powiatu siedleckiego (w tym 1349 kobiet), tj. o 12,2%
mniej niż w 2017 roku (o 399 osób), natomiast wyłączono z ewidencji bezrobotnych 3093 osoby z powiatu
siedleckiego (w tym 1430 kobiet), tj. o 14,7% mniej niż w 2017 roku (o 533 osoby). Spośród wyłączonych
z ewidencji bezrobotnych z powiatu siedleckiego największą grupę bezrobotnych stanowiły osoby, które
podjęły pracę. Z tego powodu wyłączono 1663 bezrobotnych, co stanowiło 53,8% odpływu.
Struktura bezrobotnych wg wieku, wykształcenia, stażu i czasu pozostawania bez pracy (stan na
31.12.2018 r.)
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

Wyszczególnienie
Bezrobotni ogółem, w tym:
- kobiety
- z prawem do zasiłku
- bez prawa do zasiłku
Bezrobotni według wieku
18 – 24 lata
25 – 34 lata
35 – 44 lata
45 – 54 lata
55 – 59 lat
60 lat i więcej
Bezrobotni według wykształcenia
wyższe
policealne i średnie zawodowe
średnie ogólnokształcące
zasadnicze zawodowe
gimnazjalne i poniżej
Bezrobotni według stażu
do 1 roku
1–5
5 – 10
10 – 20
20 – 30
30 i więcej
bez stażu
Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy

Powiat siedlecki

Miasto Siedlce

1729
950
288
1441

1802
994
241
1561

249
577
361
284
180
78

146
516
468
329
227
116

276
313
206
500
434

402
457
217
350
376

371
423
262
231
129
40
273

394
416
262
289
169
67
205
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do 1 miesiąca
1 – 3 miesiące
3 – 6 miesięcy
6 – 12 miesięcy
12 –24 miesiące
powyżej 24 miesięcy

226
355
240
214
232
462

182
339
261
273
246
501

1. Aktywizacja zawodowa
W 2018 r. w ramach poradnictwa zawodowego:
 udzielono 875 osobom porad zawodowych indywidualnych (w tym 444 z powiatu siedleckiego oraz
431 z miasta Siedlce) oraz 3704 osobom indywidualnych informacji zawodowych (w tym 1699
z powiatu siedleckiego oraz 2005 z miasta Siedlce);
 przeprowadzono porady zawodowe grupowe dla 186 osób (w tym 109 z powiatu siedleckiego oraz
77 z miasta Siedlce) oraz grupowe informacje zawodowe dla 1215 osób (w tym 645
z powiatu siedleckiego oraz 570 z miasta Siedlce);
 4575 klientów rozpoczęło Indywidualny Plan Działania (w tym 2241 z powiatu siedleckiego oraz
2334 z miasta Siedlce).
W 2018 roku programami aktywizującymi zostało objętych 975 osób. Z powiatu siedleckiego wsparciem
objęto 532 osoby, w tym:
– 166 osób;
 prace interwencyjne
Staż
– 114 osób;

– 97 osób;
 pomoc finansowa na podjęcie działalności gospodarczej
– 39 osób;
 roboty publiczne
Szkolenia
– 33 osoby;

– 30 osób;
 wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy
– 25 osób;
 refundacja wynagrodzeń dla bezrobotnego do 30 r.ż.
– 17 osób;
 prace społecznie użyteczne (w tym PAI)
– 10 osób;
 bon na zasiedlenie
– 1 osoba.
 zatrudnienie wspierane
Osoby objęte programami aktywizującymi w 2018 roku w powiecie siedleckim i mieście Siedlce

34
0
3
0
2
1
0
1
10
3
0
2

80
2
10
2
4
2
2
3
31
15
2
5

22
1
5
3
1
1
1
0
7
3
0
1

77
5
11
6
6
6
3
4
16
12
9
7

10
1
1
0
0
0
0
0
3
1
1
0

Refundacja
wynagrodzeń
bezrobotnych
do 30 roku
Zatrudnienie
życia
wspierane

42
0
3
0
1
0
1
0
0
3
1
2

Bon na
zasiedlenie

11
1
0
2
3
1
1
4
4
5
2
5

lub
doposażenie
stanowisk
Staż
pracy
u pracodawcy

Szkolenia

145
8
16
4
6
9
3
4
46
23
7
6

Pomoc
finansowa na
podjęcie
działalności
gospodarczej
Wyposażenie

Prace
społecznie
użyteczne

Miasto Siedlce
g. Domanice
g. Kotuń
g. Korczew
m-g. Mordy
g. Mokobody
g. Paprotnia
g. Przesmyki
g. Siedlce
g. Skórzec
g. Suchożebry
g. Wodynie

Roboty
publiczne

Miasto, gminy

Prace
interwencyjne

Programy aktywizujące

20
1
2
1
1
2
0
1
7
6
1
0

2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

razem

443
19
51
18
24
22
11
17
124
72
23
28
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g. Wiśniew
g. Zbuczyn

17
17

7
4

3
3

2
9

7
12

4
3

11
18

1
2

2
1

0
0

54
69

razem

311

50

59

67

177

52

191

20

45

3

975

Ponadto bezrobotnym posiadającym prawo do zasiłku, którzy samodzielnie lub w wyniku
skierowania przez Urząd podjęli zatrudnienie lub inną pracę zarobkową przyznano dodatek aktywizacyjny.
W 2018 roku dodatek aktywizacyjny przyznano 331 osobom (139 osobom z powiatu siedleckiego oraz 192
osobom z miasta Siedlce). Na ten cel wydatkowano kwotę 271.242 zł.
W 2018 roku 49 osób (4 osoby z powiatu siedleckiego oraz 45 osób z miasta Siedlce) rozpoczęło
uczestnictwo w zajęciach Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach (CIS). Powiatowy Urząd Pracy
zrefundował CIS ze środków Funduszu Pracy wypłacone świadczenia integracyjne dla uczestników zajęć
Centrum i wydatkował na ten cel kwotę 783.513 zł.
W 2018 roku 243 pracodawców (41 z powiatu siedleckiego oraz 202 z miasta Siedlce) złożyło
wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, natomiast 173 pracodawców
otrzymało te środki (28 z powiatu siedleckiego oraz 145 z miasta Siedlce). Wsparciem objęto 705 osób (201
z powiatu siedleckiego oraz 504 z miasta Siedlce), w tym 42 pracodawców (8 z powiatu siedleckiego oraz 34
z miasta Siedlce) i 663 pracowników (193 z powiatu siedleckiego oraz 470 z miasta Siedlce). Powiatowy
Urząd Pracy wydatkował na ten cel kwotę 1.447.515 zł. Celem wsparcia jest zapobieganie utracie
zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się
gospodarki.
Powiatowy Urząd Pracy na aktywne programy przeciwdziałania bezrobociu (łącznie z wydatkami na
mieszkańców miasta Siedlce) wydatkował kwotę 11.119.896 zł.
W ramach nielimitowanych wydatków z Funduszu Pracy Urząd finansował ponadto:
1) zasiłki dla bezrobotnych – 5.935.907 zł,
2) dodatki aktywizacyjne – 271.242 zł.
Ogółem wydatki z Funduszu Pracy wyniosły w 2018 roku 20.195.791 zł.
Powiatowy Urząd Pracy realizował w 2018 r. dwa projekty finansowane z Europejskiego Funduszu
Społecznego:
1) projekt Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie siedleckim
i mieście Siedlce (II) realizowany był w latach 2017 - 2018 w ramach Działania 8.1 – Aktywizacja osób
bezrobotnych przez PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 20142020. W 2018 r. Wydatkowano na realizację Projektu kwotę 1.842.249 zł.
2) projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie siedleckim i mieście Siedlce (III)
realizowany jest w latach 2018 - 2019 w ramach I Osi Priorytetowej - Osoby młode na rynku pracy,
Działanie 1.1. – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy- projekty
pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
W 2018 roku w ramach projektu objęto wsparciem 226 osób (w tym 131 z powiatu siedleckiego
oraz 95 z miasta Siedlce) poprzez poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy.
Ponadto w ramach Projektu w analizowanym okresie:
 51 bezrobotnych skierowano do odbywania stażu (w tym 29 z powiatu siedleckiego
oraz 22 z miasta Siedlce),
 84 osobom wypłacono jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w tym 47
z powiatu siedleckiego oraz 37 z miasta Siedlce),
 zorganizowano szkolenia dla 27 osób (w tym 20 z powiatu siedleckiego oraz 7 z miasta Siedlce),
 44 osoby rozpoczęły prace interwencyjne (w tym 25 z powiatu siedleckiego oraz 19 z miasta
Siedlce),
 przyznano bony na zasiedlenie dla 20 osób (w tym 10 z powiatu siedleckiego oraz 10 z miasta
Siedlce).
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W 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy wydatkował na realizację Projektu kwotę 2.522.296 zł.
Ponadto w 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy realizował następujące programy, które finansowane
były z dodatkowych środków Funduszu Pracy pozyskanych z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej:
1. Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,
w formie programu regionalnego MAZOWSZE 2018.
2. Program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych (czas realizacji od 16.04.2018 r.
do 30.06.2019 r.).
3. Program staży w placówkach ARiMR dla osób długotrwale bezrobotnych lub osób bezrobotnych
zamieszkałych na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu powiatu siedleckiego
(czas realizacji od 16.04.2018 r. do 31.12.2018 r.).
W ramach przyznanych środków 5 bezrobotnych z powiatu siedleckiego zostało skierowanych na staż.
Na realizację programu wydatkowano 36.156 zł.
Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w 2018 roku wydatkował środki Funduszu Pracy na kontynuację
dwóch programów z Rezerwy 2017:
 Programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej
dla osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W 2018 roku na realizację
programu wydatkowano 23.018 zł.
 Programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej
dla osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi. W 2018 roku na realizację programu wydatkowano
103.270 zł.
W 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy realizował trzy programy specjalne:
1) W okresie od 01.04.2017 r. do 30.11.2018 r. realizował program specjalny Zaczynam od nowa. Celem
programu specjalnego była kompleksowa aktywizacja i zwiększenie zdolności do zatrudnienia 7 osób
(1 z powiatu siedleckiego oraz 6 z miasta Siedlce) bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Siedlcach. W ramach programu wobec uczestników zostały zastosowane zarówno
usługi, jak i instrumenty rynku pracy oraz dodatkowo elementy specyficzne, które miały za zadanie
ułatwić podjęcie zatrudnienia i spowodować eliminację barier. Wartość programu: 73 420 zł.
Uczestnikami programu były osoby długotrwale bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy
oraz osoby bezrobotne z ustalonym III profilem pomocy.
W 2018 roku w ramach kontynuacji Projektu 2 osoby były zatrudnione w ramach prac interwencyjnych.
W ramach elementów specyficznych wszyscy uczestnicy programu otrzymali Bon na start, który
stanowił gwarancję zwrotu kosztów (do 400 zł) związanych z przygotowaniem się do podjęcia
aktywności zawodowej.
W ramach programu przewidziana była również premia dla pracodawców za zatrudnienie osoby
bezrobotnej po zakończonym sześciomiesięcznym stażu oraz po pracach interwencyjnych.
W 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy wydatkował na realizację Programu kwotę 8.882 zł.
2) W okresie od 11.10.2017 r. do 30.04.2019 r. realizuje Program specjalny Możesz więcej niż myślisz.
Celem programu jest kompleksowa aktywizacja i zwiększenie zdolności do zatrudnienia
17 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy (5 z powiatu siedleckiego oraz
12 z miasta Siedlce). W ramach programu wobec uczestników zastaną zastosowane zarówno usługi,
jak i instrumenty rynku pracy oraz dodatkowo elementy specyficzne, które mają za zadanie ułatwić
podjęcie zatrudnienia i spowodować eliminację barier. Wartość programu: 204 200 zł.
Uczestnikami programu są osoby długotrwale bezrobotne z II profilu pomocy, osoby bezrobotne
z III profilu pomocy i osoby z niepełnosprawnościami.
W 2018 roku uczestnicy programu specjalnego kontynuowali swój udział w następujących formach
wsparcia:
 staże,
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 prace interwencyjne.
W ramach programu uczestnicy otrzymali następujące elementy specyficzne:
 Bon na start, który stanowił gwarancję zwrotu kosztów (do 250 zł) związanych
z przygotowaniem się do podjęcia aktywności zawodowej,
 Premię motywacyjną, która służyła zminimalizowaniu różnicy między otrzymywanym stypendium
stażowym, a kwotą netto minimalnego wynagrodzenia. Premia wypłacana była
w kwocie 400 zł przez pierwsze 3 miesiące odbywania stażu (wraz ze stypendium stażowym),
 wsparcie pomostowe dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w postaci trzech wypłat
do 400 zł na wydatki związane z utrzymaniem firmy.
W ramach programu przewidziana była również premia dla pracodawców za zatrudnienie osoby
bezrobotnej przez okres minimum 1 miesiąca po zakończonym sześciomiesięcznym stażu oraz po
pracach interwencyjnych.
W 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy wydatkował na realizację Programu kwotę 113.641 zł.
3) W okresie od 09.04.2018 r. do 31.10.2019 r. realizuje Program specjalny Inwestycja w przyszłość.
Celem programu jest kompleksowa aktywizacja i zwiększenie warunków do zatrudnienia 9 osób
bezrobotnych zarejestrowanych (3 z powiatu siedleckiego oraz 6 z miasta Siedlce). W ramach
programu wobec uczestników będą zastosowane zarówno usługi, jak i instrumenty rynku pracy oraz
dodatkowo elementy specyficzne, które mają za zadanie ułatwić podjęcie zatrudnienia i spowodować
eliminację barier.
Uczestnikami programu są osoby długotrwale bezrobotne z określonym II profilem pomocy
oraz osoby bezrobotne z określonym III profilem pomocy.
W 2018 roku uczestnicy programu specjalnego skorzystali z następujących form wsparcia:
 wszystkie osoby zostały objęte wsparciem doradcy klienta,
 3 osoby zostały skierowane na trzymiesięczny staż (z miasta Siedlce), a po jego odbyciu
1 osoba podejmie pracę w ramach prac interwencyjnych,
 4 osoby zostały skierowane do odbycia sześciomiesięcznego stażu (2 z powiatu siedleckiego oraz 2
z miasta Siedlce),
 2 osoby zostały skierowane do podjęcia zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych
(1 z powiatu siedleckiego oraz 1 z miasta Siedlce).
W ramach programu uczestnicy otrzymali następujące elementy specyficzne:
 Bon na start, który stanowi gwarancję zwrotu kosztów (do 250 zł) związanych z przygotowaniem
się do podjęcia aktywności zawodowej,
 Premię motywacyjną, która służy zminimalizowaniu różnicy między otrzymywanym stypendium
stażowym, a kwotą netto minimalnego wynagrodzenia. Premia wypłacana jest w kwocie 350 zł
przez pierwsze 3 miesiące odbywania stażu (wraz ze stypendium stażowym).
W ramach programu przewidziana jest również premia dla pracodawców za zatrudnienie osoby
bezrobotnej na umowę o pracę przez okres minimum 1 miesiąca po zakończonym sześciomiesięcznym
stażu oraz po pracach interwencyjnych.
W 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy wydatkował na realizację Programu kwotę 70.968 zł.
2. Wspieranie mobilności pracowników
W 2018 roku w ramach promocji działań Urzędu w obszarze EURES upowszechniano informacje
dotyczące usług świadczonych przez sieć EURES. W gablotach umieszczono podstawowe informacje
dotyczące europejskiego pośrednictwa pracy oraz adresy stron internetowych zawierających informacje
o pośrednictwie EURES. Udostępniano także materiały reklamowe promujące usługę EURES: plakaty,
broszury informacyjne. W ramach działań systemu EURES udzielane były porady osobom bezrobotnym
i poszukującym pracy na temat sytuacji na rynku pracy.
Usługi EURES promowano na wszystkich imprezach organizowanych przez innych partnerów rynku
pracy, w których uczestniczył Powiatowy Urząd Pracy. Informacje o usługach EURES przekazywane były
105

Id: 3325845C-BDA0-47C5-8528-BF92477A7378. Uchwalony

Strona 105

również podczas zajęć aktywizacyjnych oraz informacji zawodowych grupowych organizowanych przez
doradców zawodowych.
W celu realizacji usług EURES osobom bezrobotnym oraz poszukującym pracy udzielana była
pomoc w uzyskaniu zatrudnienia poprzez udostępnianie ofert pracy pozyskiwanych z sieci EURES.
W 2018 roku udzielono osobom bezrobotnym następujących informacji:
 informacje ogólne – 170 osobom,
 warunki życia i pracy w krajach EOG – 189 osobom,
 poszukiwanie pracy – 18 osobom.
Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Szwajcarii mogą podejmować zatrudnienie w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia
na pracę. Zezwolenia na pracę nie potrzebują też m.in. cudzoziemcy, których objęto ochroną
międzynarodową na terytorium RP (np. mający status uchodźcy, pobyt tolerowany), posiadający Kartę
Polaka, nauczyciele języków obcych w instytucjach należących do systemu oświaty , absolwenci polskich
szkół ponadgimnazjalnych i stacjonarnych studiów wyższych czy studenci studiów dziennych.
Zezwolenie na pracę wydawane jest przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę
lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego bądź ze względu na siedzibę podmiotu, do którego
cudzoziemiec jest delegowany. Zezwolenie wydawane jest wyłącznie na pisemny wniosek podmiotu, który
chce powierzyć pracę cudzoziemcowi. Składając wniosek o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca,
pracodawca jest zobowiązany dołączyć również informację starosty o braku możliwości zaspokojenia
potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy. W 2018 r.
Powiatowy Urząd Pracy wydał 369 informacji Starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych
w oparciu o lokalny rynek pracy na 2850 miejsc pracy.
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.
Zezwolenie na pracę sezonową wydawane jest obywatelom wszystkich państw spoza Unii
Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zezwolenie wydaje się, jeśli cudzoziemiec ma
wykonywać pracę w zakresie działalności bezpośrednio związanych z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem
i rybactwem lub zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. W 2018 roku w Powiatowym Urzędzie
Pracy obsłużono 2532 wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców i wydano 2752
decyzji (zezwolenia, uchylenia, umorzenia, odmowy).
3.

Rozwój i doskonalenie wykorzystania usług i instrumentów rynku pracy ukierunkowanych na
efektywniejszą aktywizację zawodową klientów PUP i wsparcie przedsiębiorstw

W Powiatowym Urzędzie Pracy funkcjonuje zindywidualizowana obsługa klienta – każdemu klientowi
Urzędu (indywidualnemu i instytucjonalnemu) przydzielono doradcę klienta. Rozwiązanie to przyczyniło się
do głębszego poznania klientów przez pracowników Urzędu, a od strony klientów do zwiększenia zaufania
i otwartości. Prowadzi to do osiągnięcia lepszych efektów pracy.
Doradca klienta bezpośrednio po rejestracji – na podstawie przeprowadzanego wywiadu – ustala
dla osób bezrobotnych profil pomocy określający możliwe do zastosowania formy wsparcia, właściwe ze
względu na potrzeby bezrobotnego. Według stanu na koniec 2018 roku 1615 bezrobotnych z powiatu
siedleckiego zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siedlcach miało ustalony profil pomocy,
w tym:
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 Profil I – 49 bezrobotnych,
 Profil II – 607 bezrobotnych,
 Profil III – 959 bezrobotnych.
Doradcy klienta we współpracy z osobami bezrobotnymi lub poszukującymi pracy przygotowują
Indywidualny Plan Działania (IPD) dostosowany do posiadanego przez klienta Urzędu profilu pomocy. IPD
ma na celu doprowadzenie osoby zainteresowanej do uzyskania odpowiedniej pracy. Indywidualne Plany
Działania zawierają działania możliwe do zastosowania przez Urząd w ramach pomocy określonej w ustawie
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz działania planowane do samodzielnej realizacji przez
klienta. W 2018 r. IPD rozpoczęło 4575 osób (w tym 2241 z powiatu siedleckiego oraz 2334 z miasta
Siedlce).
Cel operacyjny 6. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim oraz Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim realizowały zadania związane z wyrównywaniem szans
edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez realizację zadań w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.
Poradnia na bieżąco uzupełnia swoje zaplecze dydaktyczne poprzez zakup różnych pomocy naukowych
i dydaktycznych służących diagnozie i terapii min.: testy psychologiczno – pedagogiczne, testy
logopedyczne.
Poradnia wspierała aktywność artystyczną dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć
z sensoplastyki i terapii ręki.
Dom na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach realizował zadania związane z wyrównywaniem szans
edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez funkcjonowanie różnego rodzaju kółek służących rozwijaniu
zainteresowań podopiecznych. W 2018 r. w placówce aktywnie działały: koło kulinarne, sportowe, robótek
ręcznych, czy ortograficzne a także samorząd wychowanków. Podopieczni uczestniczyli także
w dodatkowych zajęciach językowych. Zajęcia prowadzone były zarówno w placówce jak i poza nią –
w szkole językowej. W ramach współpracy międzynarodowej zorganizowana została wycieczka do Austrii.
Zagraniczny wyjazd był okazją do doskonalenia umiejętności językowych jak również poznania nowych
miejsc, ich kultury, tradycji.
Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” we współpracy z Global Volounteers organizował kolonie
językowe dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu. Kolonie językowe odbywały się w Chlewiskach
oraz w Kościelisku. Organizował również kolonie i warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży z terenu
powiatu (malarskie, rzeźbiarskie, literackie) w tym Międzynarodowe Warsztaty Teatralne. Ponadto corocznie
odbywają się powiatowe konkursy dla dzieci i młodzieży: plastyczne i recytatorskie. W 2018 roku grupa
młodzieży z terenu powiatu siedleckiego brała udział w warsztatach artystycznych, które odbyły się
w powiecie Oberhavel.
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim w 2018 r. funkcjonowały
dwa oddziały przedszkolne. Możliwości lokalowe nie pozwalały na utworzenie kolejnego oddziału. Dla dzieci
przedszkolnych prowadzone było także wczesne wspomaganie rozwoju, które zostało rozszerzone na dzieci
spoza przedszkola. Wczesnym wspomaganiem rozwoju objętych zostało w roku szkolnym 2017/2018
dziesięcioro dzieci. Terapeuci prowadzili zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach
programu kompleksowego wsparcia dla rodzin według projektu „Za życiem” prowadzonego przez Powiatową
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Stoku Lackim.
SOSW w Stoku Lackim prowadził także edukację uczniów w szkole podstawowej, gimnazjum
i szkole przysposabiającej do pracy. W wymienionych szkołach prowadzone były oprócz zajęć edukacyjnych
także zajęcia rewalidacyjne, a także zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej m.in. terapię
czaszkowo-krzyżową, Biofeedback i terapie według metody A. Tomatisa.
W ośrodku prowadzone były również zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczestników
z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, których wspieramy m.in. rehabilitacją ruchową, dogoterapię
i hipoterapią.
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SOSW w Stoku Lackim do realizacji zadań posiada nowoczesne specjalistyczne wyposażenie
i bogatą bazę do rewalidacji niepełnosprawnych. W ośrodku funkcjonują dwie bardzo dobrze wyposażone
pracownie gospodarstwa domowego, pracownia techniki, pracownia plastyczna, pracownia komunikacji,
pracownia poligrafii, Sala Doświadczania Świata, sala integracji sensorycznej, sala gimnastyczna, siłownia,
boisko ze sztuczną nawierzchnią poliuretanową, plac zabaw, ogród hortiterapii.
Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier
architektonicznych tj. posiada windy dźwigowe na zewnątrz i wewnątrz budynku, podjazdy umożliwiające
poruszanie się na wózkach, dostosowane toalety i węzły sanitarne oraz wygodne szerokie schody
wewnętrzne zabezpieczone ekranami z poliwęglanu i schody zewnętrzne z poręczami ze stali nierdzewnej.
Posiada także 17-osobowy autobus dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych
ze specjalnym mocowaniem wózków (zakupiony w 2014).
W 2018 roku w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” SOSW otrzymał
dofinansowanie ze środków PFRON na zakup 9-osobowego busa przystosowanego do potrzeb osób
niepełnosprawnych ruchowo (z najazdem dla 2 wózków).
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach działalności jednostki przyczynia się także
do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez realizację programu „Aktywny samorząd”.
W ramach likwidacji barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym udzielono 6
osobom niepełnosprawnym dofinansowania do zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania. Przedmioty w ramach tej pomocy mają na celu stworzenie odpowiednich standardów
umożliwiających kontynuowanie procesu edukacyjnego.
Ponadto w ramach zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych osoby niepełnosprawne w tut. Centrum mogły ubiegać się o dofinansowanie
do likwidacji barier w komunikowaniu się, jeżeli ich likwidacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie
niepełnosprawnej kontakty z otoczeniem. W 2018 roku w/w pomoc skierowana była w szczególności do osób
z dysfunkcją narządu słuchu, mowy i ruchu (osoby z niedowładem obu kończyn dolnych) oraz
z niepełnosprawnością intelektualną.
W roku sprawozdawczym w zakresie likwidacji barier w komunikowaniu się podpisano 12 umów
na zakup sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania logopedycznego.
W ramach moduł II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na
poziomie wyższym, udzielono wsparcia dla 16 osób, poprzez udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów
kształcenia.
Cel operacyjny 7. Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego
Jedyną placówką prowadzącą kształcenie zawodowe jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Mordach, w której funkcjonuje Szkoła Policealna (system zaoczny).
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - Szkoła Policealna (system zaoczny) kształci w zawodzie
technik turystyki wiejskiej. W szkole przeprowadza się egzaminy wewnętrzne, semestralne oraz zewnętrzne
organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie. Porównując wyniki z wynikami
w województwie mazowieckim - zdawalność z egzaminów jest na dobrym poziomie.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ogłaszając nabór do szkoły analizuje potrzeby rynku pracy
w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy, a także bierze pod uwagę sugestie mieszkańców powiatu
siedleckiego.

III Cel strategiczny: Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego
Cel operacyjny 1. Zachowanie tożsamości kulturowej i tradycji w społeczności Powiatu
Powiat Siedlecki w 2018 roku był organizatorem lub współorganizował n/w imprezy mających na
celu zachowanie tożsamości kulturowej i tradycji:
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„Dożynki Powiatu Siedleckiego 2018”.
W „Reymontówce” w Chlewiskach odbył się szereg warsztatów i imprez m.in.
 Koncert akordeonowy w wykonaniu Szymona Świerzewskiego.
 III Regionalny Konkurs Poloneza Studniówkowego.
 Koncert Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Kościele p.w. Miłosierdzia Bożego
w Siedlcach. W programie były pieśni paschalne oraz "Requiem" W. A. Mozarta.
 Koncerty fortepianowe w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Siedlcach
oraz Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Warszawie z klasy
fortepianu Krzysztofa Rynkiewicza.
 XV Turniej Deblowy Tenisa Ziemnego Mężczyzn im. Andrzeja Warchoła.
 Muzyczna majówka w Reymontówce.
 Powiatowy Dzień Strażaka.
 „Majówka w Reymontówce” -głównym celem imprezy była integracja zespołów ludowych,
podkreślenie tożsamości kulturowej, wymiana doświadczeń oraz pomoc zespołom w szerszej
prezentacji ich dorobku.
 XIX Powiatowy Dzień Dziecka- tradycyjnie, jak co roku, podczas Powiatowego Dnia Dziecka
wręczono nagrody i wyróżnienia w Powiatowym Konkursie Plastycznym organizowanym w 100 –
lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości pod hasłem „Kto ty jesteś? – Polak mały…”. Na
konkurs nadesłano 356 prac z 18 jednostek (szkoły podstawowe, gimnazja, biblioteka gminna oraz
pracownia plastyczna przy Gminnym Ośrodku Kultury) z terenu Powiatu Siedleckiego.
 Finał Konkursu Piosenki Optymistycznej w języku obcym „Eurosong 2018”. Finał odbył się podczas
Pikniku Rodzinnego. Organizatorem konkursu była Szkoła Językowa „Eurolingua”.
 Spotkanie działaczy kultury dawnego Województwa Siedleckiego oraz promocja książki Wacława
Kruszewskiego „Kalejdoskop wspomnień”. Koncert zespołu „Trochę Jazzu”, działającego przy
Sokołowskim Ośrodku Kultury.
 Pokaz powożenia zaprzęgiem 4-konnym w wykonaniu Ireneusza Kozłowskiego dla pracowników
Samorządu Gminy Serock.
 Wernisaż wystawy malarstwa Michała Piotrkowicza „Sztuka walki, walka o sztukę”. Michał
Piotrkowicz jest malarzem i konserwatorem sztuki. Na wystawie zaprezentował zbiór szkiców
przedstawiających samurajów i praktyków różnych sztuk walki, w tym karate.
 Obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystość uświetnił koncert
fortepianowy w wykonaniu Joanny Różewskiej – słynnej polskiej pianistki pochodzącej z Siedlec,
występ Stanisława Chomiczewskiego oraz występ seniorów ze Stowarzyszenia „Nasz Kotuń”,
wspólne ognisko, a także udział międzynarodowej grupy malarzy – uczestników Pleneru
Malarskiego „Sztuka bez granic ”.
 Obchody 93. rocznicy śmierci Władysława Reymonta.
 Wizyta Świętego Mikołaja w Przedszkolu w Kotuniu.
 Wigilia dla ubogich.
 Warsztaty wokalne Chóru Miasta Siedlce.
 Warsztaty Teatru ES działającego przy Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena
Teatralna Miasta Siedlce.
 Warsztaty wokalne „Odkryj swój naturalny głos” pod kierunkiem Elizy Szulińskiej.
 Warsztaty i szkolenie dla pracowników i działaczy kultury zorganizowane przez Dom Kultury
ZACISZE z Warszawy.
 Przygotowania do Powiatowego Konkursu Plastycznego w 100-lecie odzyskania przez Polskę
Niepodległości „Kto ty jesteś?…Polak mały” adresowanego do dzieci i młodzieży ze szkół
podstawowych i gimnazjów z terenu Powiatu Siedleckiego.
 Przygotowania do Eliminacji Powiatowych Konkursu Recytatorskiego dla dzieci i młodzieży
im. Kornela Makuszyńskiego.
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Warsztaty wokalne Chóru Uniwersytetu SWPS.
Eliminacje Powiatowe XIV Konkursu Recytatorskiego dla Gimnazjalistów „Między wierszami”.
Spektakl autorstwa Anny Mentlewicz „Ja i Mick Jagger, czyli małpy uciekły z wrzaskiem” .
Warsztaty teatralne Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie.
Warszawski Program Edukacji Kulturalnej. Jest to jedyny w Polsce wspólny program kultury
i edukacji integrujący środowiska zajmujące się edukacją kulturalną: instytucjonalne, oświatowe,
pozarządowe i nieformalne. Organizatorem projektu jest Miasto Stołeczne Warszawa.
Plener Rzeźby Ludowej oraz Warsztaty Rzeźby Ludowej dla młodzieży „Szkółka Rzeźbiarska”.
„Powiatowe Dyktando o Pióro Starosty Siedleckiego” .
Warsztaty plastyczne dla uczniów z Liceum Plastycznego im. Michała Andriollego z Mińska
Mazowieckiego.
Eliminacje Powiatowe XXXV Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego.
Warsztaty Siedleckiej Grupy Literackiej „Witraż” działającej przy Miejskim Ośrodku Kultury
w Siedlcach.
Międzynarodowe Warsztaty Teatralne „Czy jesteśmy tacy sami?” dla 46-osobowej grupy młodzieży
z Francji (miasto Nevers), Niemiec (powiat Oberhavel) i Polski (powiat siedlecki).
Warsztaty Taneczne dla młodzieży prowadzone przez Panią Małgorzatę Czarnocką.
Ogólnopolskie Warsztaty Taneczne „Tap – Dance”.
„Wszyscy czytamy dzieła Reymonta”– „Fermenty”.
Warsztaty Terapii Zajęciowej „Nasza szansa”.
Warsztaty Muzyczne Orkiestry Politechniki Opolskiej pod dyrekcją Przemysława Ślusarczyka.
XX Międzynarodowy Plener Malarski „Sztuka bez granic – Barwy Niepodległości”.
Warsztaty poetyckie Siedleckiej Grupy Literackiej „Witraż”. W warsztatach uczestniczyły
22 osoby. Warsztaty artystyczne zorganizowane przez Fundację Znajdź Pomoc w Warszawie.
Rozstrzygnięcie 41. Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego.
Rozstrzygnięcie konkursu „Chatka z piernika w bożonarodzeniowej szacie”.

Dom na Zielonym Wzgórzu realizował w/w cel poprzez organizację wydarzeń związanych
z tradycją, zwyczajami takimi jak chociażby wieczerza Wigilijna. Ponadto wychowankowie uczestniczyli
w organizowanych przez szkoły wycieczkach krajoznawczych, w czasie weekendu majowego zorganizowany
został Rajd Świętokrzyski, a wakacje i ferie zimowe podopieczni spędzili w górach.
Cel operacyjny 2. Rozwój zaplecza instytucjonalnego kultury
W roku 2018 realizowano i rozliczono następujące projekty dofinansowane dla Domu Pracy Twórczej
„Reymontówka” w Chlewiskach z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
w zakresie/zakresach:
 Zachowanie dziedzictwa lokalnego, operacja: ,,Elementy wyposażenia terenu zabytkowego parku
w Chlewiskach" - pomoc w wysokości 33.418,00 zł. Koszt kwalifikowalny 52.519,98 zł.
 Zachowanie dziedzictwa lokalnego, operacja: ,,Odtworzenie zabytkowego ogrodzenia dworu
i parku w Chlewiskach" - pomoc w wysokości 29.390,00 zł. Koszt kwalifikowalny 45.714,60 zł.
 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej
lub rekreacyjnej lub kulturalnej operacja: ,,Modernizacja oświetlenia na terenie zabytkowego parku
w Chlewiskach" - pomoc w wysokości 59.914,00 zł. Koszt kwalifikowany 93.532,20 zł.
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IV Cel strategiczny: Promocja i ochrona walorów turystycznych Powiatu
Cel operacyjny 1. Rozwój infrastruktury turystycznej.
Na rzecz rozwoju wyżej wymienionej infrastruktury powstało:
 8672,00 m ścieżek rowerowych,
 10756 m chodników,
 6,425 m chodników.
Cel operacyjny 2. Powiat siedlecki - zielony zakątek Mazowsza
W ramach promocji dziedzictwa kulturowego powiatu na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego funkcjonuje zakładka zawierająca opis historii ziemi siedleckiej oraz dziedzictwa kulturowego
i historycznego. Materiał opracowano na podstawie Sławomir Kordaczuk, „Powiat siedlecki” (Warszawa
2013). Zawarto w nim informacje dot. tradycji szlacheckich, dworów i pałaców oraz zabytkowego
budownictwa drewnianego (młyny, domy, świątynie)
W 2018 roku w ramach działania „Organizacja rajdów, szkoleń i imprez popularyzujących
turystykę i walory turystyczne Powiatu Siedleckiego” udzielono dotacji organizacjom pozarządowym
na realizację następujących przedsięwzięć:
1. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział „Podlasie” w Siedlcach:
 III Rajd „Powitanie wiosny w Dąbrowie” – Rajd odbył się w dniu 24 marca 2018 r. na trasie, która
prowadziła przez Mordy, Zawady, Łosice, Górki-Leśniczówka, Platerów, Ostromęczyn, Puczyce do
Dąbrowy.
 XIX Mazowiecki Rajd Samochodowy i Motocyklowy – Dąbrowa 2018 – Rajd odbył się w dniu
16 września 2018 r., podczas którego 29 załóg samochodowych i 15 załóg motocyklowych miało do
pokonania ok. 60 km trasę. Uczestnicy poruszali się wg opisu nawigacyjnego
z oznaczeniami naprowadzającymi na konkretnym kierunku. Na trasie na uczestników czekały
dodatkowe utrudnienia – zadania z zakresu udzielania pierwszej pomocy, wiedzy krajoznawczej dot.
walorów i historii mijanych miejsc oraz przepisów ruchu drogowego. Impreza promowała uprawianie
turystyki rodzinnej, a także bezpieczną kulturę jazdy.
 XXXVIII Rajd Nadbużański – Rajd odbył się w dniach 20-21 września 2018 r., na trasie Siedlce –
Serpelice przez Sosnę Kozółki, Sokołów Podlaski, Siemiatycze. W rajdzie uczestniczyli uczniowie
gimnazjów, wolontariusze/opiekunowie oraz przewodnicy PTTK. Uczestnicy rajdu brali udział
w zabawach, konkursach oraz pieszych wędrówkach.
2. Grupa EkoLogiczna
Rajd Rowerowy „Szlakiem bocianich gniazd” – Rajd odbył się w połowie maja 2018 r. na ponad 30
km trasie przebiegającej przez teren gmin: Siedlce i Suchożebry. Wzięło w nim udział
94 uczestników. W rajdzie wzięli udział uczniowie reprezentujący cztery szkoły. W trakcie rajdu
zorganizowano 5 przystanków: w Brzozowie, w ptaszarni w Nakorach, w pałacu w Patrykozach,
w Purzecu oraz Chodowie w dolinie Liwca, gdzie dyskutowano o walorach przyrodniczych. Wielu
uczestników podkreślało, że odwiedzana okolica była im dotychczas nieznana i z pewnością
odwiedzą ją ponownie.
3. Siedleckie Stowarzyszenie Miłośników Techniki Zabytkowej „Korba”
VI Siedlecki Międzynarodowy Rajd Oldtimerów 2018 - W rajdzie wystartowało 46 załóg
poruszających się pojazdami mechanicznymi mogącymi poruszać się po drogach publicznych
i wyprodukowanymi przed 1990 rokiem. Trasa rajdu przebiegała przez siedem gmin powiatu
siedleckiego. Na trasie rozmieszczone były punkty kontroli przejazdu, na których zorganizowane
zostały konkursy sprawnościowe. Każda załoga zdobywała punkty za konkursy i przejazd.
Uczestnicy spotkali się na mecie w Wodyniach na placu uroczystości Dożynek Powiatowych, gdzie
nastąpiło podsumowanie i wręczenie nagród.
4. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Siedleckiej
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Poleć z nami do PANaMY - Projekt był formą konkursu, wyzwania, gry, polegającej na wypełnianiu
zadań stworzonych przez organizatora i zachęcających do odwiedzenia poszczególnych miejsc na
terenie diecezji siedleckiej, w tym powiatu siedleckiego. W projekcie pobrano 3500 razy aplikację
mobilną: PANaMY, przygodę z projektem rozpoczęło w sumie 2000 osób.
5. Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec „ Podlasie”
XVI Nadliwczański Rajd Pieszy „Mokobody” 2018 - dla uczestników zlotu przygotowane zostały trasy
marszu Doliną Liwca, zgodnie z wiekiem uczestników. Podczas trasy uczestnicy wykonywali zdjęcia
prezentujące najciekawsze miejsca. Najlepsze z nich – w ocenie jury – zamieszczone zostały
w prezentacji multimedialnej opracowanej przez Dział Promocji Hufca ZHP „Podlasie”.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach w ramach środków finansowych PFRON
dofinansowuje organizację przedsięwzięć z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Siedleckiego. W 2018 roku w ramach ww. imprez
udział wzięły 261 osoby niepełnosprawne, w tym 63 dzieci.
Wykaz organizowanych przedsięwzięć przez organizacje pozarządowe w 2018 roku
Lp. Nazwa organizacji

Nazwa zadania
Spotkanie wigilijne z Mikołajem
Letni plener artystyczny
Wycieczka integracyjno –turystyczna na Śląsk

1.

Katolickie Stowarzyszenie
Niepełnosprawnych Oddział w Siedlcach

2.

Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Zespołem Downa
Wycieczka do Farmy Iluzji
„Zawsze Razem”

3.

Polski Związek Niewidomych
Koło Siedlce

4.
5.
6
7.
8.
9.

Wycieczka pn. „Podlaska mieszanka. Cyganie, prawosławni,
katolicy”
Wycieczka z okazji Dnia Dziecka pn. „Pociągiem retro do
Puszczy Kampinoskiej”
Siedleckie
Stowarzyszenie
Pomocy Wycieczka pn. „Odkryj Świętokrzyskie ”
Osobom z Chorobą Alzheimera
Piknik integracyjny
Wycieczka pn. „Na zachód marsz”
Polski Związek Głuchych Koło Terenowe
Piknik integracyjno- rekreacyjny z okazji Międzynarodowego
Siedlce
Dnia Głuchego
Wycieczka pn. „Sprawni żeglarze”
Caritas Diecezji Siedleckiej
„Piknik Integracyjny”
Stowarzyszenie
Rodziców
Dzieci
Wycieczka
Niepełnosprawnych „MGIEŁKA”
Zajęcia grupowe dla dzieci pn. „Mikołaj tęskni za dziećmi”
Fundacja „Dobre Słowo”
Zajęcia grupowe pn. „Malowane kwiaty”
Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z
Wycieczka pn. „Trójmiasto -2018”
upośledzeniem umysłowym „Przystań”

Dom na Zielonym Wzgórzu skupia się przede wszystkim na ustanowionym w okolicy, w dorzeczu
rzeki Liwiec, obszaru Natura 2000. W 2018 r. organizowane był piesze i rowerowe wycieczki szlakami
turystycznymi Powiatu Siedleckiego. Ponadto stale dba o porządek przylegających do placówki terenów.
Cel operacyjny 3. Promocja oferty turystycznej powiatu siedleckiego w kraju i zagranicą
Powiat jest członkiem Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Organizacja zajmuje się
m.in. kreowaniem i upowszechnianiem wizerunku obszaru dorzecza Bugu, jako regionu atrakcyjnego

112

Id: 3325845C-BDA0-47C5-8528-BF92477A7378. Uchwalony

Strona 112

turystycznie w kraju i za granicą, integracją środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego
i zawodowego, promocją dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Dorzecza Bugu.
NLOT prowadzi działalność na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej, tworzenia lokalnego
systemu informacji turystycznej promującego produkt turystyczny regionu. Ponadto prowadzi działania
promocyjne w postaci organizacji konkursów, wycieczek. Ważnym elementem promocji regionu jest strona
internetowa NLOT (http://www.nlot.pl/pl), która zawiera informację o zabytkach, interesujących miejscach,
twórcach ludowych itp.
W Organizacji zrzeszonych jest 18 jednostek samorządowych.
Powiat Siedlecki jest także członkiem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej, której celem jest
m.in. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz wspieranie rozwoju turystyki
i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Stowarzyszenie jest członkiem Mazowieckiej Regionalnej
Organizacji Turystycznej, Lokalnej Organizacji Turystycznej „Wielki Gościniec Litewski” oraz Federacji
Organizacji Pozarządowych Wschodnie Mazowsze. Stowarzyszenie jest partnerem Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich.
V Cel strategiczny: Bezpieczny Powiat
Cel operacyjny 1 Podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach w ramach swojej działalności w 2018 roku
zorganizowało 3 spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu. W/w
spotkania miały na celu integrację rodzin zastępczych, dzielenie się doświadczeniami, przeżywanymi
emocjami, sposobami rozwiązywania problemów w konkretnych sytuacjach, wzajemne wspieranie się
rodziców zastępczych, poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności wychowawczych. Jedno ze spotkań
miało charakter bardzo uroczysty i było związane z Dniem Rodzicielstwa Zastępczego.
Dom na Zielonym Wzgórzu na bieżąco jest monitorowany w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
Wykonano również zabezpieczenia komputerów w zakresie ochrony danych osobowych oraz bezpiecznego
Internetu. Ponadto stale organizowane są spotkania grupowe prowadzone przez psychologa pracującego
w naszej placówce. Spotkania dostosowywane są do wieku podopiecznych i odbywają się w grupach.
Poruszane były na nich następujące tematy związane z przemocą rówieśniczą, zagrożeniami wynikającymi
z zażywania substancji psychoaktywnych, szacunkiem wobec drugiego człowieka. Utrzymujemy również
stały kontakt z policją, w ramach którego organizowane są spotkania dotyczące konsekwencji
nieprzestrzegania przepisów prawa.
Działania Domu na Zielonym Wzgórzu uwzględniały zapisy Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy
Zastępczej w latach 2017 – 2019, z uwzględnieniem:
 realizacji procesów usamodzielnienia,
 zapewnienia dzieciom całodobowej opieki,
 realizacji planów pomocy dzieciom,
 umożliwiania kontaktów dzieci z rodzicami,
 podejmowania działań w celu powrotów dzieci do naturalnych rodzin,
 zapewnienia dzieciom dostępu do kształcenia,
 zapewnienia korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych,
 obejmowania dzieci działaniami terapeutycznym.
W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, Powiat Siedlecki dofinansował w 2018 r. zakup
samochodu dla Komendy Powiatowej PSP w Siedlcach, zakupił drona dla Komendy Miejskiej Policji,
przekazał dotację celową dla Gminy Zbuczyn na zakup motopompy dla OSP Dziewule, ponadto zakupił
puchary na zawody pożarnicze jednostek OSP oraz ufundował nagrody na Ogólnopolski Turniej Wiedzy
Pożarniczej - eliminacje powiatowe.
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W 2018 roku na terenie powiatu siedleckiego zmodernizowano i wybudowano łącznie 91,59 km dróg
z czego powiat wykonał 55,10 km, a gminy 36,49 km. Ponadto w 2018 roku wybudowano łącznie 8672 m
ścieżek rowerowych i 10756 m chodników, 1 most. Powiat w ramach bieżącego utrzymania dróg
powiatowych systematycznie dokonywał przeglądu stanu nawierzchni oraz oznakowania i w miarę potrzeb
usuwał nierówności nawierzchni oraz uzupełniał oznakowanie pionowe i poziome.
Cel operacyjny 2. Likwidacja potencjalnych zagrożeń powodziowych
W 2018 r. Powiat zrealizował następujące inwestycje uwzględniające rozwiązania związane
z odwodnieniem dróg:
 Przebudowa drogi powiatowej nr 3686W granica m. Siedlce – droga krajowa nr 2
 Przebudowa drogi powiatowej nr 3641W Zbuczyn – Tchórzew – Izdebki-Kosny
 Rozbudowa drogi powiatowej nr 3604W Broszków – Żeliszew Podkościelny
 Rozbudowa drogi powiatowej nr 3648W Wodynie – Olszyc Włościański w miejscowości Wola
Wodyńska
 Przebudowa drogi powiatowej nr 3669W – ul. Gliniana
 Rozbudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlce – Korczew na odcinku granica m. Siedlce –
Golice
 Remont drogi powiatowej Nr 3663W Łysów – Hruszew – Tokary – Drażniew – Laskowice
na odcinku Tokary – Laskowice od km 5+330 do km 12+230 o długości 6,9 km
 Remont drogi powiatowej Nr 3601W Tokary – Korczew na odcinku Laskowice – Korczew
od km 4+120 do km 5+720 długości 1,6 km
 Remont drogi powiatowej Nr 3665W Mordy – Klimonty – Ptaszki – Bejdy – Próchenki na
odcinku Mordy – Klimonty od km 0+500 do km 1+500 oraz od km 1+900 do km 2+900
o długości 2,0 km
 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3665W Mordy – Klimonty – Ptaszki – Bejdy – Próchenki przez
miejscowość Wólka Soseńska od km 5+430 do km 5+930 o długości 0.5 km
 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3665W Mordy – Klimonty – Ptaszki – Bejdy – Próchenki przez
miejscowość Klimonty od km 2+900 do km 3+730 o długości 0.83 km
 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3666 Stok Lacki – Tarcze – Radzików Wielki – Szydłówka –
Olszanka od km 7+660 do km 11 +410 o długości 3,75 km.
Cel operacyjny 3. Ochrona środowiska i odtworzenie jego potencjału
Powiat Siedlecki w ubiegłym roku wsparł inwestycje przyjazne środowisku, udzielając dotacji celowej:
 na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków połączona
z remontem stawu technologicznego” w domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach
w kwocie 65 600,00 zł,
 na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym
do sektora finansów publicznych tj.: dla Gminnych Spółek Wodnych, w celu polepszenia stosunków
powietrzno – wodnych w glebie.
Ponadto mając na celu podnoszenie świadomości oraz edukacji ekologicznej mieszkańców powiatu
w ubiegłym roku wsparto finansowo zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów o tematyce
ekologicznej podczas Dni z Doradztwem Rolniczym. Powiat był fundatorem nagród dla laureatów konkursów
ekologicznych realizowanych w ramach festynu „Zielony Korczew”, zakupił artykuły na potrzeby akacji
„Sprzątanie Świata”, ufundował nagrody dla laureatów Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Wiejskim
Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii oraz dla uczestników Konkursu Ekologicznego,
organizowanego w ramach Dożynek Powiatu Siedleckiego.
Gminy należące do powiatu siedleckiego w roku 2018 zrealizowały inwestycje przyjazne
dla środowiska. Wykonały one 37,85 km kanalizacji sanitarnej na kwotę 18.316.200,74 zł, z czego
10.370.852,08 zł to dotacja ze środków zewnętrznych. Wybudowały 6 km sieci wodociągowej za kwotę
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699.616,82 zł. Ponadto gminy przeprowadziły termomodernizację 15 budynków będących ich własnością
za łączną kwotę 11.253.393,14 zł, z czego 6.330.064,37 zł to dotacja ze środków zewnętrznych.
XXIV. Działania Starostwa Powiatowego
1. Struktura Organizacyjna Starostwa Powiatowego na dzień 31.12.2018 r. oraz stan zatrudnienia
W skład Starostwa wchodziły następujące wydziały:
1) Biuro Rady
2) Wydział Organizacyjny
3) Wydział Spraw Społecznych
4) Wydział Promocji i Rozwoju
5) Wydział Finansowy
6) Wydział Administracyjno-Gospodarczy
7) Wydział Dróg
8) Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
9) Wydział Budownictwa
10) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w tym Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej Kartograficznej oraz Referat Gospodarki Nieruchomościami
11) Wydział Komunikacji
12) Wydział Zarządzania Kryzysowego - w tym Pion Ochrony Informacji Niejawnych
2. Samodzielne stanowiska:
1) Do spraw bhp
2) Do spraw kontroli
3) Do spraw audytu
4) Powiatowy Rzecznik Konsumentów
5) Radca prawny
Struktura zatrudnienia wg stanu na dzień: 31.12.2014 r., 01.01.2018 r. oraz 31.12.2018 r.
KRYTERIUM
Liczba osób
Liczba etatów
PRZEDZIAŁ WIEKOWY
20-35
36-50
51-60
pow. 60/kobiety
pow. 60/mężczyźni
pow. 65/mężczyźni
WYKSZTAŁCENIE
(przedział wiekowy)

31.12.2014 r.
126

01.01.2018 r.

31.12.2018 r.

147

153

(w tym
zastępstwo - 2)

(w tym
zastępstwo - 7)

(w tym
zastępstwo - 8)

121,9

137,9

142,4

36
41
39
6
2
2

47
51
28
12
7
2

48
58
27
11
9
--------------51pow.
60
60
kobiety
-------

wyższe III stopnia
(doktoranckie)

2035

3650

1

1

pow. 60
mężczyźni
----
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wyższe II stopnia
wyższe I stopnia
policealne
średnie zawodowe
średnie ogólne
zasadnicze zawodowe
podstawowe/podstawowe dla
pracujących/przysposabiające
do zawodu

38
7
1
------1

49
1
---2
2
2

15
1
1
3
---5

4
---3
3
---1

4
----------

----

1

2

----

3

2

W 2018 roku na 75 szkoleniach i konferencjach jedno i wielodniowych przeszkolono 54 pracowników
Starostwa (w tym 3 szkolenia dla 8 pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami). Koszt
szkoleń to 25.027,80 zł (w tym 2870 zł za szkolenia Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami).
Dwóm pracownikom udzielono dofinansowania do studiów podyplomowych „Ochrona Danych Osobowych
i Informacji Niejawnych” na kwotę 2.560zł.
2. Zasoby materialne Starostwa Powiatowego
Starostwo Powiatowe jest administratorem następujących budynków:
1) Budynek administracyjno - biurowy Starostwa Powiatowego w Siedlcach
Budynek 5-cio kondygnacyjny wybudowany w latach 60-tych o konstrukcji mieszanej, ściany
zewnętrzne szkieletowe, szczytowe, środkowe betonowe i murowane z cegły. Posiada pow.
zabudowy 1190 m2, użytkowa 2968 m2, kubatura 11020 m3. Konstrukcja budynku, mur z cegły
pełnej, schody i stropy żelbetowe, stropodach- płytki korytkowe na ściankach ażurowych, pokryty
papą termozgrzewalną. Budynek ocieplony i pokryty tynkiem akrylowym. Budynki do budowane
(garaże, skrzydła boczne): fundamenty żelbetowe, ściany parteru zewnętrzne z gazobetonu,
wewnętrzne nośne z cegły, stropy z płyt kanałowych. Całość stanowi 1-en kompleks użytkowy,
budynku administracyjnego dla Starostwa Powiatowego Siedlce (w skrzydle wschodnim Bank PKO
i Pomoc Społeczna). Budynek jest wyposażony w instalacje wod.-kan., c.o. (węzeł w piwnicyobsługa PEC), elektryczną i teletechniczną. Ocena stanu technicznego elementów budynku
wykonana w dniu 29.05.2018 została określona jako dobra.
Zalecenia pokontrolne dotyczące eksploatacji:
 przewidzieć remont pozostałej części klatki schodowej - szczególnie podwyższyć balustrady
do wysokości 1,20 m,
 poprawić wyjście na dach poprzez zamontowanie dodatkowych klamer,
 naprawić schody zewnętrzne – wejście główne (wymagają przełożenia płyt granitowych,
w części nowych),
 naprawić odpadający tynk z cokołu od strony ul. Piłsudskiego,
 przewidzieć wykonanie nowej elewacji budynku,
 bieżąca konserwacja elementów budynku.
2) Budynek biurowy koszarka drogowa i byłe komórki, dz.1546 w Broszkowie, gm. Kotuń /1-no
roczna/ z dnia 29.05.2018 r.
Budynek parterowy, wybudowany około 1950 roku, wykonany w układzie konstrukcyjnym
tradycyjnym. Budynek zbudowany z cegły ceramicznej pełnej. Strop na belkach drewnianych,
wypełniony polepą Dach konstrukcja krokwiowo-jętkowa, pokryty blachą trapezową. Pow. zabudowy
wynosi 89,10 m2, użytkowa 59,20 m2, kubatura 363,50 m3. Ściany i sufity otynkowane i malowane
farbą, podłoga z desek na legarach/uszkodzona/Okna i drzwi drewniane, ogrzewanie piece
węglowe, wod.-kan., instalacja elektryczna. Budynek -komórki, murowany z cegły cem.-wapiennej,
otynkowany, dach 1-no spadowy pokryty eternitem, drzwi deskowe szt.3. Pow. zabudowy 33,80 m 2,
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użytkowa 26,0 m2, kub.110 m3. Budynki nieużytkowane przez ostatnie lata wymagają remontu
i poprawy otoczenia. W ostatnim okresie uruchomiono dostęp do wody, bud. wymaga dalszego
remontu. Średnia ocena stanu technicznego elementów budynku wykonana w dniu 29.05.2018 r.
została określna z wynikiem dostateczny.
Zalecenia dotyczące eksploatacji: uruchomić sanitariat i pomieszczenie socjalne.
3) Budynek magazynu Nr 1 i magazynu Nr 2, dz. 1546 w Broszkowie, gm. Kotuń /1-no roczna/
z dnia 29.05.2018 r.
Budynek Magazyn nr 1, parterowy, wybudowany około 1970 roku, wykonany w układzie
konstrukcyjnym halowym. Budynek zbudowany z cegły silikatowej pełnej. Stropodach- 2-u spadowy,
płyty betonowe na belkach żelbetowych. Pow. zabudowy wynosi 129 m2, użytkowa 113 m2, kubatura
418 m3.
Budynek Magazyn nr 2 malarnia, murowany z cegły cem.- wapiennej, otynkowany wewnątrz, dach
2-u spadowy pokryty eternitem na łatach stalowych, drzwi i wrota stalowe. Pow. zabudowy 141,50
m2, użytkowa 117,0 m2, kub.502 m3. Budynki powyższe wymagają remontu i poprawy estetyki
otoczenia.
Starostwo Powiatowe posiada następujący tabor samochodowy:
Rok
Liczba
produkcji miejsc

Pojemność/ł
adowność

Ilość
przejechanych
km./mtg na
dzień
15.02.2019 r.

Nr rej.

Marka

Typ/model

Rodzaj
pojazdu

WS84813

Skoda

Superb 3T

osobowy

2016

5

1968

93 999

WS 35800

Skoda

Fabia 1.4 16V

osobowy

2007

5

1400

266 826

WS 24800

Skoda

Fabia 1.4 TDI

osobowy

2005

5

1400

269 760

WS 55054

Ford

Transit 2,4
TDCi

ciężarowo
- osobowy

2011

6

2402

214 181

WS 66767

Iveco

Daily 29L12

ciężarowo
- osobowy

2007

6

2286

247 520

WS 0608

Lamborghini
R4.110

Lamborghini
23S

ciągnik
rolniczy

2006

2

4.000

1 918 mtg

Ocena stanu technicznego
pojazdu
Stan bardzo dobry.
Wymiana opon letnich.
Stan ogólny średni.
Lekkie stuki z prawej strony.
Niewielki wżer rdzy w błotniku
tylnym lewym.
Stan ogólny poniżej średniej.
Układ hamulcowy do naprawy,
ciężkie wyciskanie pedału
hamulca.
Stan ogólny średni.
Wżery rdzy z niewielkimi
dziurami w podłodze kabiny
pasażerskiej.
Skrzynia ładunkowa z
wżerami rdzy, korozja
elementów metalowych.
Głośna praca silnika.
Małe przerdzewienia w
powłoce lakierniczej przy
drzwiach z obu stron pojazdu.
Stan ogólnie dobry.
Planowana wymiana rozrządu
na jesieni 2019 r. Wymiana
kompletu opon zimowych i
letnich.
Stan ogólny średni.
Lekkie zardzewienia w
kabinie.

117

Id: 3325845C-BDA0-47C5-8528-BF92477A7378. Uchwalony

Strona 117

Stan infrastruktury telefonicznej w Starostwie Powiatowym
Rodzaj sprzętu
Centrala telefoniczna
Centrala wielofunkcyjna
Centrala telefoniczna
połączeniowa
Telefony analogowe stacjonarne
Telefony cyfrowe sieciowe
Telefony bezprzewodowe
analogowe
Telefony bezprzewodowe
analogowe

Przeważająca marka
Panasonic KX-TDA 200CE
Panasonic KX-T7640X
Panasonic KX-7630CE
Panasonic KX - T3250PD
Panasonic KX - DT321CE
Panasonic KX -TG2511
Panasonic KX -TG2512

Zakupione w
okresie
29.12.2008 r.
2011 r.
2011 r.
do 2013 r.
2011 r.
2013 - 2017 r.
2017 -2018 r.

Stan ilościowy Ocena sprzętu
1
Dobry
1
Dobry
1
41
32

Dobry
33 sprawne
Dobry

10

Dobry

4

Bardzo dobry

3. Kontrole przeprowadzone w 2018 r.
Realizacja kontroli zaplanowanych w 2018 roku oraz kontroli doraźnych przedstawia się następująco:
Kontrole doraźne
W 2018 roku przeprowadzono 8 kontroli doraźnych tj.:
1) 4 kontrole Ośrodków Szkoleniowych Kierowców przeprowadził Wydział Komunikacji z zakresu
sprawdzenia stanu technicznego oraz spełniania wymogów placów manewrowych nauki jazdy,
2) 4 kontrole przeprowadził pracownik na samodzielnym stanowisku ds. kontroli i pracownicy Wydziału
Spraw Społecznych :
 prawidłowość pobrania dotacji w I kwartale 2018 roku w Młodzieżowym Ośrodku
Wychowawczym w Gostchorzy,
 prawidłowość pobrania dotacji w I kwartale 2018 roku w Młodzieżowym Ośrodku
Wychowawczym w Wojnowie,
 kontrola rzeczywistej liczby uczniów/wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego
w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 roku w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
w Gostchorzy,
 kontrola rzeczywistej liczby uczniów/wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego
w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 roku w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
w Wojnowie.
Kontrole planowane
Pracownicy Wydziału Promocji i Rozwoju przeprowadzili kontrolę z zakresu stosowania ustawy
prawo zamówień publicznych w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach.
Pracownicy Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska przeprowadzili:
1) 4 kontrole przedsiębiorców z zakresu gospodarki odpadami – 1 zaplanowana kontrola nie odbyła się
z powodu nie odebrania zawiadomienia o kontroli,
2) 19 kontroli przedsiębiorców z zakresu geologii (w przypadku 5 kontroli za zgodą Starosty zmieniono
termin przeprowadzenia kontroli) - 1 zaplanowana kontrola nie odbyła się z powodu wygaszenia
koncesji.
3) 10 kontroli w Urzędach Gmin z zakresu ochrony przyrody,
4) 1 kontrolę wykonania rekultywacji terenów poeksploatacyjnych.
Pracownicy Wydziału Dróg przeprowadzili:
1) kontrole 10 % wydanych decyzji administracyjnych na zajecie pasa drogowego - wydano 111 decyzji
na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej na czas prowadzenia robót. Przeprowadzono 14
kontroli, podczas których sprawdzano oznakowanie robót oraz czy roboty prowadzone są zgodnie
z harmonogramem (termin, powierzchnia).
2) kontrole ciągów dróg powiatowych (w miesiącu styczniu, marcu i grudniu) w zakresie prawidłowości
zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń
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sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach
powiatowych, zgodnie z wykazem do planu kontroli.
3) 26 kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków
drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego na drogach gminnych.
Pracownicy Wydziału Komunikacji przeprowadzili:
1) 9 kontroli przedsiębiorców w zakresie prawidłowości przeprowadzania badań technicznych pojazdów
(w tym sporządzono 1 sprawozdanie z nieprzeprowadzenia kontroli w związku z przeniesieniem
działalności gospodarczej),
2) 26 kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania
dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego (w tym sporządzono
4 sprawozdania z nieprzeprowadzenia kontroli w związku z zawieszeniem działalności gospodarczej
i zawieszeniem transportu),
3) 15 kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania
dokumentu uprawniającego do wykonywania przewozów na potrzeby własne (w tym sporządzono
11 sprawozdań z nieprzeprowadzenia kontroli w związku z zawieszeniem działalności gospodarczej
i zawieszeniem transportu).
Pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego przeprowadzili kontrole problemowe realizacji zadań
planistyczno-organizacyjnych z zakresu obrony cywilnej w:
1) Urzędzie Gminy w Domanicach,
2) Urzędzie Gminy w Zbuczynie.
Koordynator Czynności Kancelaryjnych przeprowadził kontrolę prawidłowości wykonywania czynności
kancelaryjnych w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym w Starostwie Powiatowym.
Pracownicy Wydziału Spraw Społecznych przeprowadzili kontrole problemowe z zakresu działalności
statutowej w Stowarzyszeniach:
1) Krzesk - Integracja i Rozwój,
2) Stowarzyszenie Edukacyjno-Krajoznawcze "TRAMP-EK" Strzała,
3) Uczniowski Klub Sportowy "Wiking" Zbuczyn,
4) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Tęcza” w Zbuczynie,
5) Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Przesmykach,
6) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ‘Zentis” w Żelkowie,
7) Towarzystwo Promocji Sportu, Rekreacji i Kultury Regionalnej "PRO-EKO",
8) Towarzystwo Przyjaciół Mordów,
9) Stowarzyszenie „HOWLIT”,
oraz jedną kontrolę z zakresu przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy placówki
w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim.
Pracownik zatrudniony na samodzielnym stanowisku ds. kontroli przeprowadził:
1) kontrolę problemową z zakresu wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu
Siedleckiego w 2017 roku dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera na
finansowanie zadania zleconego pod nazwą Dom Pomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera w
Ptaszkach filia Kukawki,
2) kontrolę problemową w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w zakresie prawidłowości
wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa, przekazanej przez Powiat Siedlecki w 2017 roku.
3) kontrolę problemową w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach w zakresie
prawidłowości wykorzystania dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu Powiatu Siedleckiego w 2017
roku,
4) kontrole w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami budżetowymi i prowadzenia
rachunkowości za rok 2017 w jednostkach organizacyjnych Powiatu tj. w:
 Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim,
 Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim,
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 Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach,
 Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim,
 Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach,
 Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach.
Pracownik zatrudniony na samodzielnym stanowisku ds. kontroli i pracownicy Wydział Spraw
Społecznych wspólnie przeprowadzili:
1) kontrolę problemową dotyczącą prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przyznanej
z budżetu Powiatu Siedleckiego w 2017 roku w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
w Gostchorzy,
2) kontrolę problemową dotyczącą prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przyznanej
z budżetu Powiatu Siedleckiego w 2017 roku w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
w Wojnowie,
3) kontrolę problemową dotyczącą prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu
Powiatu Siedleckiego w latach 2015-2017 w Ludowym Klubie Sportowym „Grodzisk”
w Krzymoszach,
4) kontrolę problemową z zakresu wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu
Siedleckiego w 2017 roku w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym Oddział „Podlasie”
w Siedlcach,
5) kontrolę problemową z zakresu wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu
Siedleckiego w 2017 roku w Powiatowym Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe,
6) kontrolę problemową z zakresu wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu
Siedleckiego w 2017 roku w Powiatowym Szkolnym Związku Sportowym,
7) kontrolę problemową z zakresu wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu Powiatu
Siedleckiego w 2017 roku w Wojewódzkim Ludowym Klubie Sportowym,
8) kontrolę rzeczywistej liczby uczniów/wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego
w okresie od 30 czerwca 2018 roku do dnia 1 października 2018 roku w Młodzieżowym Ośrodku
Wychowawczym w Gostchorzy,
9) kontrolę rzeczywistej liczby uczniów/wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego
w okresie od 30 czerwca 2018 roku do dnia 1 października 2018 roku w Młodzieżowym Ośrodku
Wychowawczym w Wojnowie,
10) kontrolę rzeczywistej liczby uczniów/wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego
w okresie od 1 października 2018 roku do dnia 4 grudnia 2018 roku w Młodzieżowym Ośrodku
Wychowawczym w Gostchorzy,
11) kontrolę rzeczywistej liczby uczniów/wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego
w okresie od 1 października 2018 roku do dnia 4 grudnia 2018 roku w Młodzieżowym Ośrodku
Wychowawczym w Wojnowie.
Komisja Rewizyjna
Pracownik na samodzielnym stanowisku ds. kontroli Starostwa Powiatowego uczestniczył w pracach
kontrolnych Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Siedlcach. Takie kontrole
przeprowadzono w:
 Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach,
 Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach,
 Wydziale Administracyjno – Gospodarczym Starostwa Powiatowego.
Starosta Siedlecki w 2018 roku wydał 172 upoważnienia do przeprowadzenia ww. opisanych kontroli.
Kontrole zewnętrzne
W Starostwie Powiatowym w 2018 roku następujące kontrole zewnętrzne przeprowadzili :
1) Główny Urząd Nadzoru Budowlanego – przedmiot kontroli: utrzymanie dróg kategorii drogi
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powiatowej,
2) Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – przedmiot kontroli
doraźnej: prawidłowość prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym
ewidencji gruntów i budynków,
3) Archiwum Państwowe w Siedlcach – przedmiot kontroli: przestrzeganie przepisów o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach,
4) Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – przedmiot kontroli
problemowej: stanu utrzymania baz danych pod względem kompletności i pokrycia obszarowego
i zgodności z przekazana sprawozdawczością,
5) Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego – przedmiot kontroli
problemowej: proces bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac
geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
6) Wojewoda Mazowiecki - przedmiot kontroli kompleksowej w PCPR: realizacja zadań samorządu
powiatowego z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej.
4. Informacja o przeprowadzonych postępowaniach w 2018 r.
W roku 2018 przeprowadzono 41 postępowań w tym: 17 postępowań z zastosowaniem ustawy
prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, dwa postępowania na usługi społeczne
oraz 22 postępowania w trybie konkurencyjnym tj. z zastosowaniem Zarządzenia nr 9/2017 z dnia
11 marca 2017 r w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przygotowania i przeprowadzenia postępowań
o udzielenie zamówień publicznych, których wartość szacunkowa netto nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro” w Starostwie Powiatowym.
5. Liczba spraw sądowych – prawomocne wyroki
W 2018 roku zakończyła się wyrokiem z dnia 18 października 2018 r. Sądu Okręgowego
w Siedlcach V Wydział Cywilny sprawa z powództwa Jana Michalika przeciwko Powiatowi Siedleckiemu
o zapłatę kwoty 57.468,70 zł za niewypłacenie na rzecz powoda dotacji za 2016 r. w należnej powodowi
kwocie.
Powiat Siedlecki jest stroną w następujących postępowaniach:
1) postępowanie przed Sądem Najwyższym ze skargi kasacyjnej Powiatu w sprawie p-ko Jan Michalik;
sygn. akt. I ACa 957/17; wartość przedmiotu zaskarżenia 114 578 zł,
2) postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym ze skargi Powiatu na decyzję Ministra
Finansów zobowiązującą Powiat do zwrotu do budżetu państwa nienależnie uzyskanej subwencji
ogólnej, sygn. akt. V SA/Wa 1895/18; wartość przedmiotu zaskarżenia 297 062 zł,
3) postępowanie przed Sądem Okręgowym w Lublinie IX Wydział Gospodarczy, z powództwa
Regionalne Drogi Podlaskie Sp. Z.o.o.; sygn. akt. IX GC 587/18; wartość roszczenia 760 760 zł,
4) postępowanie przed Sądem Okręgowym w Lublinie IX Wydział Gospodarczy, z powództwa Mikst Sp.
Z o.o.; sygn. akt. GC 147/18; wartość roszczenia 327 287 zł.
Dodatkowo stroną w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym jest również Rada
Powiatu w Siedlcach w sprawie ze skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Siedlcach, na uchwałę Rady
Powiatu w Siedlcach z dnia 29 września 2017 r. w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za usunięcie
i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od
usunięcia pojazdu na 2018 rok; sygn. akt. VII SA/Wa 2897/18; w I instancji skarga oddalona, wyrok
nieprawomocny.
Starosta
Karol Tchórzewski
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.
z 2019 r. poz. 511) Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport
o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalność samorządu w roku poprzednim.
Zakres opracowanego dokumentu obejmuje w szczególności realizację polityk, programów,
strategii, uchwał rady powiatu.
W związku z powyższym przedstawia się niniejszy projekt Raportu o stanie Powiatu
Siedleckiego za 2018 rok, który stanowi realizację w/w obowiązku.
Starosta
Karol Tchórzewski
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