
UCHWAŁA NR LXXI/174/2020 
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 13 maja 2020 r. 

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Siedlcach raportu o stanie powiatu 

Na podstawie art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1.  Przedstawia się Radzie Powiatu w Siedlcach RAPORT O STANIE POWIATU 
SIEDLECKIEGO ZA 2019 ROK. 

2. Raport, o którym mowa w ust. 1 stanowi 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 

 

Zgodnie z art. 30a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz.U. z 2019, poz. 511 z późn. zm.) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia 

radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu 

powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał 

rady powiatu i budżetu obywatelskiego. 

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 koniec grudnia 2019 r. Powiat liczył 81 837 mieszkańców. Powierzchnia wynosi ponad                 

1603 kilometry kwadratowe.  

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).  

Organem stanowiącym i kontrolnym powiatu jest Rada Powiatu, która składa się                            

z dwudziestu jeden radnych. Do pomocy w wykonywaniu ustawowych zadań, Rada Powiatu  

powołała sześć stałych Komisji: 

1) Komisję Rewizyjną, 

2) Komisję Budżetu, 

3) Komisję Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 

4) Komisję Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, 
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5) Komisję Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy, 

6) Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. 

Organem wykonawczym powiatu jest Zarząd Powiatu, który wykonuje uchwały Rady 

Powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. W realizacji zadań Zarząd podlega 

wyłącznie Radzie. 

Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego oraz  jednostek 

organizacyjnych. Pracę Zarządu i Starostwa organizuje Starosta, kieruje bieżącymi sprawami 

powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz. Starosta jest kierownikiem Starostwa 

Powiatowego i zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa, jak i kierowników 

jednostek organizacyjnych powiatu oraz sprawuje zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych 

służb, inspekcji i straży. Powiat samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie 

budżetu powiatu.  

 

III. Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Siedleckiego za 2019 rok                           

i sytuacja finansowa Powiatu 

 

Uchwalony przez Radę Powiatu w Siedlcach w dniu 28 grudnia 2018 roku budżet na 2019 

rok w zakresie dochodów zamykał się kwotą 57 584 698,00 zł. Na przestrzeni roku 2019 został 

zwiększony o 10,36 % tj. o kwotę 5 967 424,00 zł i ukształtował się na poziomie 

63 552 122,00 zł. Planowane dochody wykonano w kwocie 73 305 238,54 zł, co stanowi 

115,35 % planu, z tego: 

 dochody bieżące   61 879 262,54 zł 

 dochody majątkowe   11 425 976,00 zł 

 

Źródłami dochodów w 2019 roku były: 

 subwencja ogólna             28 900 776,00 zł 

 udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  

                    16 159 526,55 zł 

 dochody własne Powiatu              8 076 201,27 zł 

 dotacje celowe z budżetu państwa              2 055 072,40 zł 

z tego: 

dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją zadań  

z zakresu administracji rządowej                1 988 062,40 zł 
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 dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień 

z organami administracji rządowej           15 129 889,64 zł 

 dotacje celowe na zadania wykonywane na podstawie porozumień 

(umów) z jednostkami samorządu terytorialnego           2 814 970,30 zł 

 dotacje na programy finansowane z udziałem środków 

Unii Europejskiej           4 927,20 zł 

 środki pozyskane z innych źródeł                163 875,18 zł 

 

 Określony przez Radę Powiatu budżet po stronie wydatków zamykał się kwotą 

54 084 698,00 zł. Na przestrzeni roku 2019 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 5 967 424,00 zł tj. o 11,03 % planu bazowego. Plan wydatków po zmianach  

w kwocie 60 052 122,00 zł wykonano w wysokości 53 993 486,65 zł, co stanowi 89,91 % 

planu, z tego: 

 wydatki bieżące             48 262 752,59 zł 

 wydatki majątkowe                5 730 734,06 zł 

  

Wydatki przeznaczono na finansowanie zadań z zakresu: 

 rolnictwa i łowiectwa         11 000,00 zł 

 leśnictwa                    412 702,78 zł 

 transportu i łączności             13 035 928,74 zł 

 turystyki            7 850,00 zł 

 gospodarki mieszkaniowej                  286 703,10 zł 

 działalności usługowej              1 736 940,33 zł 

 administracji publicznej            11 863 032,31 zł 

 obrony narodowej           6 738,45 zł 

 bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej    23 141,89 zł 

 wymiaru sprawiedliwości                 197 998,95 zł 

 obsługi długu publicznego                 233 516,09 zł 

 oświaty i wychowania              6 322 121,24 zł 

 ochrony zdrowia         17 071,40 zł 

 pomocy społecznej                  673 196,24 zł 
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 pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej           1 978 058,58 zł 

 edukacyjnej opieki wychowawczej            11 095 822,41 zł 

 rodziny                4 403 774,15 zł 

 gospodarki komunalnej i ochrony środowiska     18 126,19 zł 

 kultury i ochrony dziedzictwa narodowego            1 306 500,00 zł 

 kultury fizycznej                  363 263,80 zł 

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na finansowanie zadań z zakresu administracji 

rządowej i inne zadania zlecone ustawami kwotę 1 988 062,40 zł.  

Na koniec roku 2019 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne zarówno w Starostwie 

Powiatowym jak i w jednostkach organizacyjnych powiatu. 

Odnotowano zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 1 335 421,84 zł, które                      

w świetle obowiązujących przepisów stanowią koszty 2019 roku, a których terminy płatności 

przypadają na 2020 rok. 

Odnotowano również należności w kwocie 610 104,07 zł, z tego: 

 należności wymagalne                 589 798,59 zł 

 należności niewymagalne        20 305,48 zł 

Wykonane wydatki pozwoliły na realizację zadań powiatu, utrzymanie finansowania 

zadań na dobrym i bardzo dobrym poziomie oraz polepszenie warunków materialno-

technicznych i rozwój infrastruktury drogowej. 

Wykonanie budżetu za 2019 rok należy ocenić jako prawidłowe, zarówno od strony 

finansowania zadań jak i wykonania planu rzeczowego. Szczegółowe informacje zawarto                      

w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2019 rok. 

Budżet bazowy na 2019 rok był budżetem z planowaną nadwyżką w wysokości 

3 500 000,00 zł przeznaczoną w całości na spłatę rat kredytów długoterminowych 

zaciągniętych w 2017 i 2018 roku. 

Na przestrzeni roku 2019 w wyniku oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi 

(wykonane dochody 73 305 238,54 zł; wykonane wydatki 53 993 486,65 zł) uzyskano 

nadwyżkę budżetową w kwocie 19 311 751,89 zł, z której kwotę 3 500 000,00 zł przeznaczono 

na rozchody budżetu dotyczące spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w 2017  

i 2018 roku. 

Nadwyżka budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku ukształtowała się na poziomie 

15 811 751,89 zł. 
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Ponadto uzyskano przychody w kwocie 4 146 580,62 zł pochodzące z wolnych środków 

z lat ubiegłych. 

W wyniku rozliczenia wykonania budżetu za 2019 rok uzyskano wolne środki w łącznej 

kwocie 19 958 332,51 zł. 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zadłużenie Powiatu wynosiło 13.500.00,00 zł. Zadłużenie 

spadło w 2019 roku o 25,93%. 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Powiat Siedlecki posiadał zobowiązania z tytułu kredytów 

długoterminowych w wysokości 10 000 000,00 zł z tego: 

 1 500 000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w 2017 roku 

 8 500 000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w 2018 roku. 

 Spłatę kredytów zaplanowano w: 

            Ogółem 

2020 rok 1 500 000,00 zł             2 000 000,00 zł              3 500 000,00 zł 

2021 rok       3 500 000,00 zł          3 500 000,00 zł        

2022 rok       3 000 000,00 zł                           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: 

2016 rok 4,93 % 

2017 rok 3,70 % 

2018 rok 3,21% 

2019 rok 6,01% 

2020 rok 5,42% 

2021 rok 6,44% 

2022 rok 5,20 % 

Zadłużenie Powiatu na koniec 2019 roku i kolejnych lat 2020 – 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 (t.j. Dz.U. 

2019 r. poz. 869 z późn.zm.). 

Stan finansów Powiatu na koniec 2019 roku należy ocenić jako bardzo dobry. 
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IV. Informacja o stanie mienia komunalnego 

 

Stan mienia Powiatu Siedleckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. 

Powiat Siedlecki posiada niżej wymienione mienie komunalne o uregulowanym stanie 

prawnym na prawach własności: 

1. Grunty o pow. 789,7142 ha + 121/3084 części działki Nr 104 w Siedlcach ul. Skwer 

Niepodległości 2 (w tym 780,4505 ha - pow. niewyszacowanych dróg powiatowych)  

o wartości 1 347 606,88 zł 

2. Środki trwałe o wartości 253 915 585,34 zł 

w tym: 

1) budynki i budowle o wartości 250 090 468,37 zł 

2) środki transportu o wartości 1 499 223,40 zł 

3) maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwałe o wartości 2 325 893,57 zł 

3. Pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia o wartości 4 051 676,36 zł 

w tym zbiory biblioteczne 107 818,44 zł   

4. Wartości niematerialne i prawne o wartości 4 157 505,52 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 wynosi 263 532 374,10 zł 

 

Wartość stanu mienia komunalnego Powiatu na dzień 31.12.2019 r. zwiększyła się 

o kwotę 10 041 337,47 zł tj. o 3,96 % w stosunku do stanu na dzień 31.12.2018 r. i tak, w: 

1) Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Mordach zwiększyła się o kwotę  87 674,40 zł 

2) Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim 

zwiększyła się o kwotę                  301 621,90 zł 

3) Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach zmniejszyła się o kwotę            122 141,21 zł 

4) Domu nad Liwcem w Kisielanach zwiększyła się o kwotę             123 692,76 zł 

5) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach  

zwiększyła się o kwotę         23 623,80 zł 

6) Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim  

zwiększyła się o kwotę           7 400,53 zł 

7) Starostwie Powiatowym w Siedlcach zwiększyła się o kwotę          9 619 465,29 zł 
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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. 

W stanie mienia komunalnego Powiatu na dzień 31.12.2019 r. nastąpiło zwiększenie 

ewidencji powierzchni gruntów zasobu Powiatu o 0,7497 ha w stosunku do stanu na dzień 

31.12.2018 r., w wyniku: 

1) opracowań geodezyjnych i kartograficznych, przyjętych do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego, zawierających wykazy zmian danych ewidencyjnych; 

2) wydania prawomocnych decyzji zatwierdzających podział nieruchomości, na podstawie 

których, zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm.), działki gruntu wydzielone pod 

drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe – z nieruchomości, której 

podział został dokonany na wniosek właściciela przechodzą z mocy prawa, odpowiednio 

na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja 

zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne. 

Mienie komunalne pozostaje w zarządzie (z wyłączeniem gruntów) i użytkowaniu 

(również grunty) jednostek organizacyjnych Powiatu Siedleckiego. Starostwo Powiatowe 

w Siedlcach zarządza wszystkimi gruntami Powiatu. 

Powiat Siedlecki nie posiada innych niż własność praw majątkowych. 

Na stan mienia komunalnego w 2019 roku znaczny wpływ mogą mieć poniższe 

uwarunkowania, które w 2019 r. nie zostały rozstrzygnięte:  

-  niewyszacowana aktualnie wartość dróg powiatowych o pow. 780,4505 ha.  

 

 

Wykaz środków transportu oraz ocena stanu technicznego 

Lp. Marka Typ 

model 

Rodzaj 

pojazdu 

Rok 

produkcji 

Ilość 

przejechanych 

km  

Ocena stanu 

technicznego 

pojazdu  

1 Skoda Superb 3T osobowy 2016 119483 bardzo dobry 
2 Skoda Fabia 1,4 

16V 

osobowy 2007 282907 średni 

3 Skoda Fabia 

1,4TDi 

osobowy 2005 289010 poniżej średniej-

huczenie w skrzyni 

biegów,  trudności 

zmiany biegów 
4 Ford Transit 2,4 

TDCi 

ciężar.-

osobowy 

2011 235902 średni -wżery rdzy 

z niewielkimi 

dziurami w 

podłodze kabiny, 
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skrzynia 

ładunkowa z 

wżerami rdzy, 

korozja elementów 

metalowych, rdza 

w powłoce 

lakierniczej przy 

wszystkich 

drzwiach pojazdu 
5 Iveco Daily 29L2 ciężar.- 

osobowy 

2007 269467 poniżej średniej- 

podwozie pojazdu  

z dużym 

zardzewieniem 
6 Lambor

ghini 

R4.110 

Lamborghi

ni 23S 

ciągnik 

rolniczy 

2006 3029 mth średni - 

lekkie 

zardzewienia  

w kabinie kierowcy 
7 Opel Astra 1,4 osobowy 2019 5808 bardzo dobry 

 

Stan techniczny posiadanych środków transportu w stosunku do roku 2018 utrzymał się 

na podobnym poziomie przy normalnych warunkach eksploatacji. 

 

Stan techniczny budynku Starostwa  

Ocena stanu technicznego budynku Starostwa /1-no  roczna i 5-letnia/ w 2019 r. 

1) ocena stanu technicznego elementów budynku: 

 fundamenty betonowe zbrojone stalą     - stan dobry, 

 ściany piwnic betonowe i z cegły otynkowane     - stan dobry, 

 ściany zewnętrzne parteru i pięter z betonu, cegły,  

ocieplone styropianem i tynkiem akrylowym     - stan dobry, 

 stropy żelbetowe- brak ugięć       - stan dobry, 

 stolarka okienna PVC          - stan dobry, 

 schody i ciągi komunikacyjne – schody betonowe 

obłożone lastrykiem, marmurem    - stan dobry/dostateczny, 

 posadzki, wykładzina dywanowa, parkiet, marmurowe - stan dobry/dostateczny, 

 elewacja budynku – tynk akrylowy w jasnym kolorze    - stan dobry/dostateczny, 

 stropodach, pokryty papą termozgrzewalną    - stan dobry, 

 instalacje c.o., c.w., wod.-kan.       - stan dobry, 

 obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, rury i rynny drożne   

        - stan dobry, 
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 ogrodzenie, bieżąca konserwacja    - stan dobry, 

 wykonano badania przewodów kominowych, instalacji elektrycznej, hydrantów  

i gaśnic. 

 

V. Oświata 

 

5.1. Publiczne placówki oświatowe 

Powiat Siedlecki w 2019 roku był organem prowadzącym dla 3 placówek oświatowych: 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach, Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Stoku Lackim oraz Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Stoku Lackim. 

 

5.1.1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Mordach  

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Mordach jest placówką oświatową, w skład której  

w 2019 r. wchodziła Szkoła Policealna oraz Branżowa Szkoła I stopnia. 

Szkoła Policealna w 2019 roku kształciła osoby dorosłe w systemie zaocznym na 

kierunku technik turystyki wiejskiej. Na rok szkolny 2019/2020 została przygotowana oferta 

poszerzona o nowe kierunki kształcenia: technik bezpieczeństwa i higieny pracy, opiekunka 

środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej oraz technik usług kosmetycznych. Mimo 

tego z powodu braku podań nie został uruchomiony żaden kierunek w Szkole Policealnej. 

Słuchacze ostatniego semestru Szkoły Policealnej na kierunku technik turystyki wiejskiej 

kończą naukę w czerwcu 2020 roku. W związku  z tym 20 grudnia 2019 roku Rada Powiatu  

w Siedlcach podjęła uchwałę intencyjną o zamiarze likwidacji Szkoły Policealnej  

w Mordach z dniem 31 sierpnia 2020 r. 

Branżowa Szkoła I stopnia w Mordach została założona z dniem 1 września 2018 r. na 

podstawie uchwały Nr XXXVIII/228/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 kwietnia 2018 

r. Podstawowym kierunkiem kształcenia był zawód krawiec. Od momentu otwarcia w szkole 

nie został uruchomiony żaden oddział. Na rok szkolny 2019/2020 została przygotowana 

szeroka oferta kształcenia w zawodach: krawiec, sprzedawca, piekarz, cukiernik, kucharz, 

mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektronik 

oraz fryzjer. Nabór zakończył się niepowodzeniem. W związku z tym 20 grudnia 2019 roku 

Rada Powiatu w Siedlcach również podjęła uchwałę intencyjną o zamiarze likwidacji szkoły  

z dniem 31 sierpnia 2020 r. 
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W szkole realizowane są  polityki: 

1) Polityka Ochrony Danych Osobowych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach, 

2) Polityka rachunkowości. 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w 2019 roku nie realizował programów zatwierdzonych 

przez Radę Powiatu Siedleckiego. 

W 2019 roku zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania w budynku Zespołu 

Szkół Ponadpodstawowych w Mordach - wymiana grzejników i instalacji, z możliwością 

podłączenia do ogrzewania gazowego szkoły. Na obecną chwilę w mieście Mordy nie ma takiej 

możliwości. 

W Zespole Szkół od 1 września 2019 roku nie można było rekrutować słuchaczy na 

kierunek technik turystyki wiejskiej, ze względu na wykreślenie zawodu ze szkół policealnych 

(Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie 

ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji 

zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2019 poz. 316). Na pozostałe proponowane 

kierunki kształcenia w Szkole Policealnej na rok szkolny 2019/2020  nie było chętnych. 

Do Branżowej Szkoły I stopnia w systemie dziennym pomimo naboru na rok szkolny 

2019/2020 nie zgłosiła się wystarczająca liczba chętnych, aby mógł powstać oddział. 

 

Budżet 2019 Liczba uczniów w 2019 roku 

566.351,86 zł 

Styczeń - 64 (3 oddziały) 

Luty- sierpień - 48 (2 oddziały) 

Wrzesień - grudzień - 29 (1 oddział) 

Średnioroczna liczba wyniosła: 43 uczniów 

Koszt kształcenia roczny 1 ucznia wyniósł: 13.170,97 zł 

 

Stan zatrudnienia w jednostce 

 Stan na dzień   

31.XII. 2014 

Stan na dzień 

1.I.2017 

Stan na dzień 

31.XII.2018 

Stan na dzień 

31.XII.2019 

Pracownicy 

pedagogiczni 

14 nauczycieli - 

4,23 etatu,    
(w tym etat 

dyrektora szkoły) 

10 nauczycieli - 

3,30 etatu,    
(w tym etat 

dyrektora szkoły) 

8 nauczycieli - 

3,42 etatu,   

(w tym etat 

dyrektora szkoły) 

5 nauczycieli - 

1,96 etatu,    
(w tym etat 

dyrektora szkoły) 

Pracownicy 

niepedagogiczni 

4 pracowników 

- 4 etaty 

gł. księgowy - 1 

sekretarz szk. -1 

sprzątaczka- 1 

palacz c.o. -1  

(prac. sezonowy) 

 

4 pracowników 

- 3,5 etatu 

gł. księgowy-0,5 

sekretarz szk. -1 

sprzątaczka- 1 

palacz c.o. -1  

(prac. sezonowy) 

 

4 pracowników 

- 3,5 etatu 

gł. księgowy-0,5 

sekretarz szk.-1 

sprzątaczka- 1 

palacz c.o.-1  

(prac. sezonowy) 

 

4 pracowników 

- 3,5 etatu 

gł. księgowy-0,5 

sekretarz szk.-1 

sprzątaczka- 1 

palacz c.o.-1  

(prac. sezonowy) 

 

Liczba słuchaczy 92 74 64 29 
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Liczba pracowników biorących udział w szkoleniach oraz wydatki z tym związane 

2018 2019 

345,00 zł / 1 pracownik 

1) sekretarz szkoły – Szkolenie „Nowe zasady 

prowadzenia akt osobowych” 

710,00 zł/ 3 pracowników 

1) główny księgowy- szkolenie „Kadry i 

Płace - 300,00 zł, 

2) sekretarz szkoły – szkolenie „System 

Informacji Oświatowej w 2019 r. - 

obowiązki i odpowiedzialność placówki 

w zakresie wprowadzonych danych 

będących podstawą do naliczania 

subwencji oświatowej”- 310,00 zł, 

3) sekretarz szkoły- szkolenie okresowe 

BHP dla pracowników służby - 100,00 

zł. 

 

Zestawienie wykonanych remontów i inwestycji 

Remonty bieżące – 2.939,70 zł Inwestycje 98.105,00 zł 

Remonty sprzętu: naprawa i konserwacja 

kserokopiarki, przegląd i naprawa gaśnic, naprawa i 

serwis konserwacyjny systemu alarmowego w 

szkole 

modernizacja centralnego ogrzewania - 

wymiana instalacji i grzejników  

 

Szkoła zorganizowała w 2019 roku uroczystości związane z rozpoczęciem  

i zakończeniem roku szkolnego (styczeń 2019-  64 słuchaczy, czerwiec 2019- 48 słuchaczy, 

wrzesień 2019- 29 słuchaczy oraz pracownicy szkoły). 

 

5.1.2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim jest placówką, do której  

w 2019 roku uczęszczały dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym, znacznym, głębokim, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera oraz  

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 związku z reformą oświaty z dniem 31 sierpnia 2019 roku zostało wygaszone 

Publiczne Gimnazjum Specjalne. Fakt ten został potwierdzony w uchwale X/63/2019 Rady 

Powiatu w Siedlcach z dnia 25 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia 

działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Specjalnego wchodzącego w skład 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim. 
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W 2019 r. nie został uruchomiony żaden oddział w Branżowej Szkole I Stopnia 

Specjalnej z powodu braku zgłoszeń uczniów niepełnosprawnych. 

 

Dane o liczbie oddziałów i uczniów  

Stan na 31 sierpnia 2019 roku 

Lp. Nazwa szkoły Liczba oddziałów Liczba uczniów 

1 Powiatowe Przedszkole Specjalne 2 9 

2 Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna 6 25 

3 Publiczne Gimnazjum Specjalne 2 8 

4 Szkoła Przysposabiająca do Pracy 3 15 

5 Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 3 13 

6 Razem 16 70 

7 Grupy wychowawcze (internat) 4 18 

8 Wczesne wspomaganie rozwoju - 11 

 

Stan na 31 grudnia 2019 roku 

Lp. Nazwa szkoły Liczba oddziałów Liczba uczniów 

1 Powiatowe Przedszkole Specjalne 2 10 

2 Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna 6 29 

3 Szkoła Przysposabiająca do Pracy 4 19 

4 Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 3 14 

5 Razem 15 72 

6 Grupy wychowawcze (internat) 4 17 

7 Wczesne wspomaganie rozwoju - 12 

Wykonanie budżetu w 2019 roku 

 

Lp. 

 

Nazwa szkoły 

Wydatki  
od 01.01.2019 

do 31.08.2019 

Liczba 

uczniów/ 

stan na 
31.08.2019 

Wydatki 

miesięczne w 

przeliczeniu 

na 1 ucznia 

 

Uwagi 

1 Powiatowe Przedszkole 

Specjalne 
161 233,50 9 2 239,35 

 

2 Publiczna Szkoła 

Podstawowa Specjalna 

wraz z zajęciami 

rewalidacyjno-

wychowawczymi 

1 367 542,09 38 4 498,49 

 

3 Publiczne Gimnazjum 

Specjalne 
356 918,20 8 5 576,85 

 

4 Szkoła Przysposabiająca 

do Pracy 
549 618,19 15 4 580,15 

 

5 Grupy wychowawcze 

(internat) 
973 530,68 18 6 760,63 

* 

6 Wczesne wspomaganie 

rozwoju 
21 448,46 11 324,98 

Zajęcia do 

30.06.19 

 RAZEM 3 430 291,12 99   
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Lp. 

 

Nazwa szkoły 

Wydatki 
od 01.09.2019 

do 31.12.2019 

Liczba 

uczniów/ 

stan na 
31.12.2019 

Wydatki 

miesięczne w 

przeliczeniu 

na 1 ucznia 

 

Uwagi 

1 Powiatowe Przedszkole 

Specjalne 
152 452,71 10 3 811,32  

2 Publiczna Szkoła 

Podstawowa Specjalna 

wraz z zajęciami 

rewalidacyjno-

wychowawczymi 

 

848 370,57 

 

43 

 

4 932,39 
 

3 Szkoła Przysposabiająca 

do Pracy 
393 328,79 19 5 175,38  

4 Grupy wychowawcze 

(internat) 
751 058,91 17 11 044,98 * 

5 Wczesne wspomaganie 

rozwoju 
16 205,79 12 337,62  

 RAZEM 2 161 416,77 101   

Pozostałe wydatki budżetowe w 2019 roku: 

1) dokształcanie i doskonalenie  zawodowe nauczycieli       18 606,00 zł, 

2) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów  

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                     6 489,94 zł, 

3) pozostała działalność                                                             3 513,00 zł, 

4) zobowiązania za VIII/2019 dotyczące wydatków osobowych w rozdziale Gimnazja 

Specjalne (ZUS, podatek)  zrealizowane w miesiącu IX           16 403,24 zł. 

   

* W rozdziale Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze (grupy wychowawcze) oprócz 

wydatków dotyczących utrzymania grup wychowawczych ujmuje się:  

 zakup artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej, z której korzystają uczniowie 

szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły przysposabiającej do pracy oraz dzieci 

uczęszczające do przedszkola,  

 wydatki dotyczące remontów, które wykonuje się w budynku głównym (pałacu), 

 konserwację i naprawę urządzeń, 

 przeglądy okresowe budynków, 

 wydatki związane z wycieczkami uczniów, 

 roczne ubezpieczenia mienia oraz samochodów służbowych, podatek od środków 

transportu,   pozostałe opłaty i składki, 

 wydatki i zakupy inwestycyjne, 

 wynagrodzenie bezosobowe, 

 szkolenie administracji i obsługi. 

Ogółem wydatki budżetowe w 2019 roku wyniosły: 5 636 720,07 zł. 
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Stan zatrudnienia w jednostce 

Data Stan zatrudnienia pracowników 

 Pedagogicznych niepedagogicznych 

 osoby Etaty osoby etaty 

31.XII.2014 43 42,33 24 19,575 

01.I.2017 42 42 26 21,70 

31.XII.2018 41 41 29 23,10 

31.XII.2019 39 39 27 21,975  

 

Liczba pracowników biorących udział w szkoleniach oraz wydatki tym związane 

Rok 

Liczba 

pracowników 

biorących udział  

w szkoleniach 

Wydatki na 

szkolenia 

Liczba 

nauczycieli 

otrzymujących 

dofinansowanie 

dot. doskonalenia 

zawodowego 

Wydatki na 

dofinansowanie 

dot. doskonalenia 

zawodowego 

nauczycieli 

2018 40 13 752,70 9 10 530,00 

2019 67 13 674,50 13 11 716,00 

 

Zestawienie wykonanych remontów i inwestycji  

Lp. Nazwa zadania Koszt 

1 Remont samochodu służbowego  3 796,05 

2 Konserwacja gaśnic 369,00 

3 Remont pomieszczeń  21 648,87 

4 Remont instalacji elektrycznej 5 240,00 

5 Remont instalacji gazowej 713,40 

6 Konserwacja dźwigu (2 windy) 2 952,00 

7 Konserwacja pieca   5 781,00 

8 Naprawa wyparzarki do naczyń 404,06 

 RAZEM 40 904,38 

 

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2019 roku: 

1) Rewitalizacja północno –zachodniej części Zespołu  Pałacowo-Parkowego Etap I -  

2) Remont zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą         124 385,00 

3) Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku pałacowym             20 400,00  

Zakupy inwestycyjne poniesione w 2019 roku: 

1) zakup huśtawki dla osób na wózkach inwalidzkich                 18 590,70 

2) zakup huśtawki integracyjnej         14 000,00 

3) zakup trampoliny ziemnej                     15 285,00 
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Fot. Staw przed i po rewitalizacji oraz huśtawka dla osób na wózkach inwalidzkich (źródło 

własne) 

 

 

Uroczystości i wydarzenia kulturalne  

Lp. Uroczystości i wydarzenia kulturalne Ilość uczestników 

1 Koncert Kolęd i Pastorałek w CKiS 135 

2 VIII Zimowy Zjazd Integracyjny w Stoku Lackim 100 

3 Bal Karnawałowy 70 

4 Tydzień z Bajką i Baśnią  18 

5 Dzień Świadomości na temat Autyzmu w kinie 

Helios 

120 

6 Przedstawienie wielkopostne – Znam Twoje Rany 70 

7 Festiwal Piosenki Religijnej  110 

8 X Wystawa twórczości uczniów w Bibliotece 

Głównej UPH w Siedlcach 

65 

9 VI Integracyjny Przegląd Twórczości 

Artystycznej „Wiosenne Inspiracje” w CKiS w 

Siedlcach  

130 

10 Piknik Rodzinny 100 

11 Zakończenie roku szkolnego 70 

12 Dzień Przedszkolaka 9 

13 Dzień Edukacji Narodowej połączony 

z pasowaniem uczniów klas pierwszych 

85 

14 XIX Dzień Papieski – „Wstańcie, chodźmy!” 72 

15 Święto Piernika 70 

16 Mikołajki 70 

17 Wieczór Kolęd 100 
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Fot.: Koncert kolęd i pastorałek 

 

Fot.: VIII Zimowy zjazd integracyjny w Stoku Lackim 

 

 

Fot.: Misterium wielkopostne 
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Fot.: Festiwal piosenki religijnej 

 

Fot.: Integracyjny przegląd twórczości artystycznej „Wiosenne Inspiracje” 

 

 

Fot.: Wieczór kolęd 
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5.1.3. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim  

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna działała w 2019 roku w Stoku 

Lackim przy ul. Pałacowej 1 oraz w Punkcie Konsultacyjnym w Siedlcach przy ul. 10 Lutego 

63. W ramach swoich zadań Poradnia udzielała dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-

pedagogicznej i logopedycznej oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej  

z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, prowadziła również wczesne wspomaganie 

rozwoju dziecka, zajęcia terapeutyczne, warsztaty oraz inne formy pomocy dostosowane do 

potrzeb dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. 

Na podstawie porozumienia zawartego 22 listopada 2017 r. pomiędzy Starostą 

Siedleckim a Ministrem Edukacji Narodowej, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Stoku Lackim w 2019 roku realizowała zadanie prowadzenia wiodącego 

ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu w ramach 

rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. 

Poradnia jako wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy udzielała 

również kompleksowej pomocy dzieciom i ich rodzinom do chwili wykrycia zagrożenia 

niepełnosprawnością (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia). 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stoku Lackim w roku 2019 

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. 

 

W Poradni w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. przeprowadzono   

badania psychologiczne 88 

badania pedagogiczne 143 

badania psychologiczno – pedagogiczne 417 

badania integracji sensorycznej 151 

badania metodą Warnkego 28 

badania logopedyczne  64 

badania psych. – pedag. – log. oraz int. sensorycznej 36 

badania pedagogiczno – zawodoznawcze 30 

badania psychologiczno – logopedyczne oraz integracji sensorycznej 76 

badania psychologiczno – pedagogiczne oraz integracji sensorycznej 2 
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badania psychologiczno – logopedyczne 6 

Badania psychologiczno – integracji sensorycznej 3 

Badania pedagogiczno – logopedyczne 16 

Badania psychologiczno – pedagogiczne - Warnkego 2 

Badania psychologiczno – pedagogiczno – logopedyczne – Warnkego 1 

Badania integracji sensorycznej i funkcji wzrokowej 1 

Badania integracji sensorycznej – logopedyczne 2 

Badanie psychologiczno – pedagogiczno - zawodoznawcze 2 

Łącznie:  1068 

 

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 2019 r. wydano orzeczenia w sprawach 

o potrzebie kształcenia specjalnego   243 

o potrzebie nauczania indywidualnego   42 

o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  77 

o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych  3 

o braku potrzeby kształcenia specjalnego  1 

o braku potrzeby nauczania indywidualnego  1 

o braku potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju  1 

 Łącznie: 368 

 

Utrzymano ilość posiedzeń Zespołów Orzekających  do dwóch razy w miesiącu (tj. I i III 

środa miesiąca). 

Inną formą pomocy psychologicznej były Warsztaty Umiejętności Wychowawczych dla 

rodziców i opiekunów. Tę formę pracy prowadziło dwóch wykwalifikowanych  psychologów 

placówki. W okresie sprawozdawczym warsztaty ukończyło 6 grup rodziców  -  67 osób. Każda 

z grup uczestniczyła w cyklu 7 spotkań (łącznie 21 godz. zajęć dla każdej  

z grup). Głównym celem prowadzonych zajęć było wzmocnienie rodziców w ich rolach 

wychowawczych, tak aby zapobiegać różnego rodzaju trudnościom wychowawczym.   

Terenem działania Poradni jest Powiat Siedlecki, obejmujący 13 gmin. Ogółem na w/w 
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terenie mieszka 17 120 dzieci i młodzieży, które mają prawo korzystania z oferty Poradni. 

Podejmowane działania są zgodne ze statutem  Poradni oraz Konwencją Praw Dziecka  

i Człowieka. 

W 2019 r. zadania Poradni określone Statutem, realizowane były zgodnie z arkuszem 

organizacyjnym Poradni na rok szkolny 2018/2019 oraz aneksem Nr 1 do tego arkusza 

arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2019/2020 jak również Planem Pracy.  

Statutowa działalność merytoryczna Poradni obejmuje: diagnozę, doradztwo, 

profilaktykę, terapię psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną oraz ruchową dzieci  

i młodzieży. 

 

Podstawowymi celami realizowanymi w Poradni są: 

 wykrywanie i rozpoznawanie zaburzeń rozwojowych dzieci od momentu urodzenia,  

 wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka, diagnozowanie przyczyn trudności 

szkolnych dzieci i młodzieży, zalecenia  dostosowania 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,  rodzin zastępczych, opiekunów,  

 na wniosek nauczycieli i wychowawców udzielanie im pomocy i wsparcia   

w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych, konsultacje 

przeprowadzane na terenie szkoły, 

 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. 

Jednostka w 2019 roku wykonała wydatki na kwotę - 1.812.577,50 zł.  

 

Id: C64F2E2F-4B17-4913-8894-8C733BA1C587. Uchwalony Strona 23



 

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2019 roku 

Pracownicy pedagogiczni Pracownicy niepedagogiczni 

Dyrektor 1 osoba 1 etat Księgowa 1 osoba 1 etat 

Psycholodzy 6 osób 6 etatów Referenci 2 osoby 2 etaty 

Pedagodzy 6 osób 6 etatów Pom. adm. 1 osoba 1 etat 

Logopedzi 5 osób 5 etatów Masaż/Reh. 2 osoby 0,9 etatu 

 18 osób 18 etatów Neurolog 1 osoba 0,4 etatu 

  Sprzątaczka 1 osoba 1 etat 

   8 osób 6,3 etatu 

Łącznie (pedagogiczni i niepedagogiczni) – 26 osób – 24,3 etatu 

 

Udział w szkoleniach oraz wydatki z tym związane  

Lp. Temat szkolenia Ilość 

osób 

Kwota 

P
ra

co
w

n
ic

y
 P

ed
a
g
o
g
ic

z
n

i 

 „Nowe standardy Zespołu Aspergera. Dostosowanie wymagań 

edukacyjnych w orzecznictwie”, „Multi- sensoryka”, „Terapia 

manualna w logopedii”, „Obserwacja kliniczna SI w aspekcie 

fizjoterapeutycznym”, „Neuropsychologia kliniczna dziecka”, 

„Dyspraksja i zaburzenia posturalne w diagnozie i terapii 

integracji sensorycznej”, „Bateria 5/6R”, „Terapia poznawczo 

– behawioralna dzieci i młodzieży”,  „Niemowlak u logopedy 

– diagnoza, profilaktyka i wczesna stymulacja”, „Dzieciaki 

i nastolatki w sieci”, „Stymulacja przedsionkowa z włączeniem 

stymulacji wzrokowych i słuchowych”, „Nowoczesne 

zarządzanie w oświacie”, „ Mindfulness – trening uważności  

w pracy z dziećmi”, szkolenia BHP. 

18 

osób 

9203,92 zł 

P
ra

co
w

n
ic

y
 N

ie
p

ed
a
g
o

g
ic

zn
i 

    

 „ZUS 2019 po zmianach od 01.08.2019 r. – zerowy PIT dla 

młodych do 26 roku życia”, „Prawo Pracy 2019 – zmiany od 

września 2019r. oraz czas pracy po zmianach”, „Podatek 

dochodowy od osób fizycznych 2019 – zmiany od sierpnia  

i października 2019”, „Pracownicze Plany Kapitałowe 2019-

2020 – obowiązki pracodawcy”, „System Informacji 

Oświatowej w 2019 roku –obowiązki i odpowiedzialność 

placówki w zakresie wprowadzania danych będących podstawą 

do naliczania subwencji oświatowej”. 

 

 

3 

osoby 

2910, 00 zł 

                                                                                                  

Łącznie: 

21 

osób 

 12113,92 zł 

 

Uroczystości i wydarzenia kulturalne 

W 2019 r. w Poradni ze względu na specyfikę pracy oraz warunki nie były organizowane 

uroczystości oraz wydarzenia kulturalne. Jednakże pracownicy placówki aktywnie brali udział 

w obchodach Dnia Dziecka organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Siedlcach w Domu 
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Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach, w przeprowadzeniu atrakcji, różnego rodzaju 

zabaw plastycznych, dydaktycznych, konkursów artystycznych czy zajęć ruchowych dla dzieci. 

 

5.2. Niepubliczne placówki oświatowe 

 Na terenie powiatu siedleckiego w 2019 roku funkcjonowały dwie niepubliczne 

placówki oświatowe, wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej 

przez Starostę Siedleckiego:  

1) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy, w skład którego wchodziła 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Gostchorzy z klasami VI-VIII i III 

gimnazjum oraz od 1 września 2019 roku Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące 

Specjalne w Gostchorzy, 

2) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie, w skład którego wchodziła 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Wojnowie z klasami VI-VIII i III 

gimnazjum oraz od 1 września 2019 roku Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące 

Specjalne w Wojnowie. 

 

Liczba wychowanków w wyżej wymienionych placówkach oświatowych, na których 

Powiat Siedlecki przekazał dotację w 2019 roku mieściła się w poszczególnych miesiącach                    

w granicach od 99 do 137. Poniżej szczegółowe dane: 

1) MOW w Gostchorzy: 

a) średnioroczna liczba wychowanków (podstawa do naliczenia dotacji) – 65,86 

- przekazana dotacja na wychowanków – 4.008.599,00 zł, 

b) średnioroczna liczba uczniów Szkoły Podstawowej – 46,88 

- przekazana dotacja na uczniów SP – 784.689,74 zł, 

c) średnioroczna liczba uczniów Gimnazjum w okresie I-VIII 2019 r. – 13,44 

- przekazana dotacja na uczniów Gim. – 217.668,56 zł. 

Dotacja przekazana dla MOW w Gostchorzy w 2019 r. wyniosła łącznie:5.010.957,30 zł. 

2) MOW u Wojnowie: 

a) średnioroczna liczba wychowanków (podstawa do naliczenia dotacji) – 54,47 

- przekazana dotacja na wychowanków – 3.350.138,89 zł, 

b) średnioroczna liczba uczniów Szkoły Podstawowej – 30,90 

- przekazana dotacja na uczniów SP – 517.249,40 zł, 

c) średnioroczna liczba uczniów Gimnazjum w okresie I-VIII 2019 r. – 15,10 
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- przekazana dotacja na uczniów Gim. – 244.602,06 zł. 

Dotacja przekazana dla MOW w Wojnowie w 2019 r. wyniosła łącznie:4.111.990,35 zł. 

Łączna wartość środków przekazanych w formie dotacji dla młodzieżowych ośrodków 

wychowawczych w 2019 r., to  - 9.122.947,65 zł. 

Środki pochodzące z subwencji oświatowej – 8.621.641,00 zł. 

Środki własne Powiatu – 501.306,65 zł. 

 

VI. Współpraca z organizacjami  pozarządowymi 

 

Na terenie powiatu siedleckiego funkcjonowało 225 stowarzyszeń, w tym 45 

Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 12 stowarzyszeń zwykłych dla których ewidencję 

prowadzi Starosta Siedlecki. W ramach nadzoru w 2019 roku przeprowadzono kontrolę w 8 

stowarzyszeniach.  

W 2019 roku zarejestrowane zostało jedno stowarzyszenie zwykłe oraz jeden klub 

sportowy. 

W 2019 roku zostały ogłoszone dwa konkursy na realizację zadań określonych  

w programie współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi. W wyniku 

rozstrzygnięcia konkursów Powiat Siedlecki przyznał organizacjom pozarządowym dotacje na 

realizację zadań publicznych, w wysokości:  

 na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej           - 316.700,00 zł, 

 na turystykę i  krajoznawstwo              -     7.850,00 zł, 

 na nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukację 

prawną na rok 2020               - 126.060,00 zł. 

 

VII. Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna  

 

W 2019 roku na obszarze powiatu siedleckiego funkcjonowały dwa punkty nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zlokalizowane 

w:  

1. Gminnym Ośrodku Kultury w Wodyniach, ul Siedlecka 41  (punkt obsługiwany 

wspólnie przez radcę prawnego i adwokata na mocy porozumienia zawartego 

pomiędzy Powiatem Siedleckim a Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie 
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oraz Okręgową Radą Adwokacką w Siedlcach), lokal udostępniony na podstawie 

porozumienia zawartego z Gminą Wodynie. 

2. Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Mordach, ul. 3-go Maja 2 (punkt obsługiwany 

wspólnie przez radcę prawnego i adwokata na mocy porozumienia zawartego 

pomiędzy Powiatem Siedleckim a Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie 

oraz Okręgową Radą Adwokacką w Siedlcach). 

3. Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40 (punkt prowadzony przez 

Fundację HONESTE VIVERE, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 

0000337010, wyłonioną w otwartym konkursie ofert).  

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane były 

w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie przeznaczone 

na jeden punkt. Łącznie w 2019 roku udzielonych zostało 695 porad prawnych, w tym:  

w punkcie w Wodyniach i w Mordach - 120, w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Siedlcach łącznie – 575.  

Na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej, Powiat otrzymał od Wojewody Mazowieckiego dotację 

celową w wysokości 198.000,00 zł. Na obsługę punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach 

porozumienia zwartego w dniu 5 listopada 2018 r. pomiędzy Powiatem Siedlecki a Okręgową 

Izbą Radców Prawnych w Warszawie i Okręgową Radą Adwokacką w Siedlcach, 

wykorzystano środki w wysokości – 60.060,00 zł. Natomiast na obsługę punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz na realizację zadań z zakresu 

edukacji prawnej Fundacja Honeste Vivere otrzymała dotację w wysokości 126.060,00 zł. 

Pozostałe środki w kwocie 11.676,00 zł zostały wydatkowane na zakupy rzeczowe związane 

z obsługą powyższych zadań. 

 

VIII. Ochrona praw  konsumenta 

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów udzielał wsparcia administracyjno-prawnego  

w zakresie spraw konsumenckich: poradnictwo, występowanie do przedsiębiorców oraz pomoc 

w dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej. Porady były udzielane przez telefon, Internet oraz 

osobiście w Starostwie. 
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W roku  2019 z poradnictwa skorzystało 216 interesantów, o 25 mniej niż w roku 2018: 

 193 sprawy zostały rozpatrzone bez konieczności wystąpień pisemnych rzecznika do 

przedsiębiorców, 

 interwencji pisemnych do przedsiębiorców wymagały natomiast 23 sprawy, 

  5 osób otrzymało pomoc w przygotowaniu dokumentów do sądu. 

 

 

IX. Instytucje kultury   

9.1. Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach  

 

 

Fot. Źródło własne 

Zgodnie ze statutem celem działania instytucji jest: 

 organizowanie koncertów, wystaw artystycznych oraz innych wydarzeń z różnych 

dziedzin kultury, 

 organizowanie plenerów i warsztatów artystycznych, 

 organizowanie artystycznych kolonii dla dzieci i młodzieży, 

 organizowanie szkoleń i spotkań pracowników i działaczy kultury, 

 prowadzenie działalności gospodarczej. 
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W 2019 r. zrealizowano zaplanowane działania zarówno w dziedzinie działalności 

kulturalnej, jak i inwestycyjno – remontowej. 

Zorganizowano 74 imprezy kulturalno – artystyczno – oświatowe (w tym wiele imprez  

o charakterze warsztatowym, trwających od 2 do 14 dni), w których udział wzięło 374 

wykonawców i około 6560 widzów. 

Budynek dworu i zabytkowy park wokół udostępniany jest bezpłatnie osobom 

zwiedzającym, głównie młodzieży szkolnej. 

W bibliotece utrzymano stan woluminów na poziomie 529 szt.  

Zgromadzono ogółem 365 obrazów poplenerowych. 

W 2019 roku przychody Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach 

wyniosły 2.783.137,86 zł. 

Na powyższą wartość składały się otrzymane dotacje w łącznej kwocie 1.336.000,00 zł 

oraz wypracowane dochody własne w wysokości 1.447.137,86 zł, w tym: 

 dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z Powiatu Siedleckiego   1.205.000,00 zł 

 dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie remontowe pn. 

Remont alejek w zabytkowym parku przydworskim na terenie parku w Domu Pracy 

Twórczej „Reymontówka”                110.000,00 zł, 

 dofinansowanie z Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży do 

Międzynarodowych Warsztatów Teatralnych dla młodzieży z Polski, Niemiec  

i Francji         21.000,00 zł, 

 przychody własne z prowadzonej działalności          1.349.808,53 zł, 

w tym: 

 przychody z tytułu organizacji wypoczynku letniego            463.997,30 zł, 

 przychody finansowe         1.919,12 zł, 

 pozostałe przychody        95.410,21 zł. 

Przychody własne z prowadzonej działalności w kwocie 1.349.808,53 zł, były 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. 

W 2019 roku „Reymontówka” zorganizowała także trzy turnusy kolonii dla dzieci  

i młodzieży z pobytem w Chlewiskach, jeden turnus w Kościelisku oraz warsztaty 

międzynarodowe dla młodzieży Polski, Niemiec i Francji z pobytem również w Chlewiskach. 
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Organizowane kolonie od kilkunastu lat cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony 

dzieci i ich rodziców. 

Program pn. Międzynarodowe Warsztaty Teatralne dla młodzieży z Polski, Niemiec  

i Francji, które odbyły się w dniach 23 – 30.06.2019 r. w Chlewiskach został dofinansowany 

kwotą 21.000,00 zł przez PNWM oraz Stowarzyszenie „Centrum Edukacyjne z siedzibą  

w Siedlcach” i środkami własnymi. 

Otrzymana dotacja na działalność bieżącą w 2019 roku w kwocie 1.205.000,00 zł została 

wydatkowana na wynagrodzenia osobowe (64,73 %), wynagrodzenia bezosobowe (3,96 %), 

składki ZUS i FP (15,35 %), zakup materiałów i energii (5,81 %), zakup usług obcych (7,47 

%). 

Pozostałe (2,68 %) to wydatki z tytułu podatku od nieruchomości, opłat ZAIKS, 

STOART, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki związane  

z ubezpieczeniem majątkowym i odpowiedzialności cywilnej. 

W 2019 roku do planu finansowego zostało wprowadzone zadanie remontowe pn. 

„Remont alejek w zabytkowym parku przydworskim na terenie parku w Domu Pracy Twórczej 

„Reymontówka”. 

Na realizację zadania otrzymano dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w wysokości 110.000,00 zł. Całkowity koszt zadania to 165.000,00 zł netto. 

Koszty działalności bieżącej w 2019 roku wyniosły 2.829.630,86 zł.  

Szczególne pozycje kosztów to: 

 wynagrodzenia osobowe       921.406,05zł 

 nagroda roczna          70.688,25zł 

 wynagrodzenia bezosobowe      391,409,42zł 

 pochodne od wynagrodzeń i świadczenia na rzecz pracowników 208.752,34zł 

 zakup materiałów i wyposażenia       204.739,95zł 

 zakup środków żywności i napojów     393.275,76zł 

 zakup energii elektrycznej i gazu        46.727,96zł 

 zakup usług remontowych        192.230,61zł 

 zakup usług obcych        193.671,81zł 

 różne opłaty i składki           9.850,24zł 

 podatki           36.066,62zł 

 ubezpieczenia majątkowe i OC        15.345,59zł 

 podróże służbowe                  278,42zł 

 koszty finansowe               455,04zł 
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 pozostałe koszty                 67,45zł 

 amortyzacja         144.665,35zł 

Jednostka mieści się w kilku budynkach i budowlach położonych na działce  

o powierzchni 3,5 ha.  

W skład kompleksu wchodzą: 

1. Zabytkowy dwór z I poł. XIX wieku (z częścią hotelową i gastronomiczną, pracowniami  

i salą koncertową, zapleczem kuchennym i biurem - budynek w dobrym stanie, konieczny 

remont elewacji). 

2. Budynek oficyny nr 1 (część hotelowa, pralnia, magiel, kotłownia, magazyn, magazyn 

paliwa). W 2019 roku przeprowadzono bieżące remonty. W kolejnych latach wymagana 

jest wymiana instalacji c.o. i wodociągowej, docieplenie i remont stolarki drzwiowej  

i okiennej oraz remont łazienek. 

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 i wyremontowane. 

7. Stajnie i magazyny kontenerowe – wymagają remontu. 

8. Garaż – wymaga remontu bieżącego. 

9. Oczyszczalnia ścieków – po remoncie. 

10. Stara szklarnia – do rozbiórki. 

11. Korty tenisowe, basen dla dzieci – wykonano remonty bieżące. 

12. Zabytkowy park i trzy stawy – po remoncie. 

Stan zatrudnienia w jednostce na dzień 31.XII.2019 r. wynosił – 18 osób. 

Jeden pracownik wziął udział w szkoleniu – kwota wydatkowana na ten cel 995,00 zł. 

 

 

 

9.2. Działalność biblioteki powiatowej 

W 2019 roku zadania w zakresie powiatowej biblioteki publicznej na obszarze powiatu 

siedleckiego realizowała Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach. Wysokość dotacji 

przekazanej przez Powiat Siedlecki Miastu Siedlce na realizację powyższych zadań w 2019 

roku wyniosła 100.000,00 zł.  

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym z realizacji zadań powiatowej biblioteki 

publicznej za rok 2019 Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach poniosła następujące koszty: 
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1) zakup materiałów bibliotecznych, w tym regionaliów, w ramach obsługi czytelniczej 

i informacyjnej mieszkańców powiatu siedleckiego – 30.000,00 zł; 

2) szkolenia dla bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach publicznych na terenie 

powiatu, w tym: 

a) honoraria dla wykładowców – 3.680,00 zł, 

b) koszty organizacyjne szkoleń – 2.817,90 zł; 

3) opracowanie pomocy metodycznych, powielanie materiałów, druk pomocy 

metodycznych oraz zakup publikacji dla bibliotek w powiecie, w tym: 

a) zakup artykułów do powielania materiałów szkoleniowych – 497,12 zł, 

b) zakup publikacji do bibliotek w powiecie – 2.038,50 zł; 

4) instruktaż i opieka merytoryczna nad siecią placówek bibliotecznych w powiecie,  

w tym: 

a) koszty podróży służbowych instruktora powiatowego – 560,88 zł, 

b) opłaty pocztowe – 405,60 zł; 

5) wynagrodzenia z pochodnymi instruktora powiatowego na 1 etat – 50.000,00 zł; 

6) opracowanie bibliografii regionalnej o zasięgu powiatowym, w tym: 

a) wynagrodzenia bibliotekarzy za sporządzenie bibliografii regionalnej – 5.000,00 

zł, 

b) druk bibliografii regionalnej – 5.000,00 zł. 

 

 

X.  Współpraca międzynarodowa oraz promocja Powiatu Siedleckiego 

 

W 2019 roku  Powiat Siedlecki zorganizował szereg imprez promocyjnych.  Były to: 

1) Dożynki Powiatu Siedleckiego,  

2) Powiatowe Dyktando o Pióro Starosty Siedleckiego, 

3) Powiatowy Dzień Dziecka,   

4) Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego. 

Koszt przeprowadzenia w/w wydarzeń wyniósł 67.768,00 zł. 

Ponadto Powiat był współorganizatorem lub dofinansowywał imprezy promujące Powiat 

Siedlecki na łączną kwotę 37.700,13 zł. 
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Wizyty studyjne 

W 2019 roku odbyły się następujące wizyty i spotkania z partnerami zagranicznymi: 

1. Udział delegacji oficjalnej z Powiatu Siedleckiego w Międzynarodowych Targach 

Grüne Wöche w Berlinie w dniach 22-24.01.2019 r.  

2. Udział delegacji Powiatu Siedleckiego w Festiwalu Loary w Nevers (Francja)                          

w dniach 17-20.05.2019 r.  

3. Udział sportowców zrzeszonych w WLKS Iganie Nowe w Biegu Pamięci 

Sachsenhausen-Gedenklauf w Powiecie Oberhavel w dniach 28.04-02.05.2019 r. 

4. Udział przedstawicieli Powiatu Siedleckiego w „Brandenburskich Dniach Otwartych 

Rolnictwa i Agroturystyki” w Oberhavel – promocja powiatu na stoisku 

wystawowym.  

5. Pobyt młodzieży z partnerskich samorządów (Powiat Oberhavel i Miasto Nevers)  

w Warsztatach Artystycznych oraz udział przedstawicieli władz samorządów Miasta 

Nevres i Powiatu Oberhavel w zakończeniu Międzynarodowych Warsztatów 

Artystycznych dla Młodzieży organizowanych w powiecie siedleckim w dniach 

29.06.– 1.07.2019 r.    

6. Udział Drużyny młodzieżowej z OSP ze Zbuczyna w Młodzieżowym Obozie Drużyn 

Pożarniczych w Powiecie Oberhavel w dniach 17-23.06.2019 r. 

7. Udział delegacji z Powiatu Oberhavel w Dożynkach Powiatu Siedleckiego w dniach 

24-26.08.2019 r.  

8. Pobyt delegacji z Powiatu Oberhavel podczas Międzynarodowych Dni z Doradztwem 

Rolniczym w dniach 6-8.09.2019 r. W targach wzięli również udział przedstawiciele 

Powiatu Oberhavel, którzy promowali branżę agroturystyczną na wspólnym stoisku 

z Powiatem Siedleckim.  

9. Udział delegacji z Powiatu Siedleckiego w obchodach 1000-lecia Miasta Brześć                         

w dniach 5-9.09.2019 r. oraz Forum Gospodarczym Miast  Bliźniaczych Brześcia. 

10. Udział młodzieży z terenu powiatu siedleckiego (uzdolnionej językowo - język 

niemiecki) w Tygodniu Kultur w Powiecie Oberhavel w dniach 21-25.09.2019 r. 

11. Udział młodzieży z terenu powiatu siedleckiego w warsztatach oraz delegacji  

z Powiatu Siedleckiego w Zakończeniu Warsztatów Musicalowych dla Młodzieży  

w Powiecie Oberhavel w dniach 17-20.10.2019 r. 

12. Udział delegacji z Powiatu Siedleckiego w Spotkaniu Samorządów Partnerskich                           

w Mołodecznie (Białoruś) na zaproszenie Mera Miasta Brześć w dniach  

28-30.11.2019 r.  
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Inne działania związane z promocją Powiatu: 

1. Przeprowadzenie konkursu „Nagroda Starosty Siedleckiego” w edycji za działalność 

w 2018 r. - wypłata nagród Starosty Siedleckiego w edycji za 2018 laureatom, którzy 

wyróżnili się w działalności na rzecz powiatu siedleckiego i jego mieszkańców. 

2. Wypłata nagród dla zwycięzców sportowych za wkład w promocję powiatu 

siedleckiego.  

3. Przeprowadzenie konkursu na hasło promujące Powiat Siedlecki pn. „Wypromuj 

swój  Powiat”.  

4. Przeprowadzenie konkursu na kartkę świąteczną powiatu siedleckiego. 

5. Wydanie kalendarzy na rok 2020.  

6. Dofinansowanie wydania gry planszowej o powiecie siedleckim.  

7. Wykonanie gadżetów promocyjnych, wykorzystywanych jako nagrody  

w konkursach i festynach.  

8. Ogłoszenia promocyjne w lokalnych mediach.  

Na w/w działania wydatkowano kwotę w wysokości 58 120,52 zł. 

 

XI.  Pomoc społeczna, polityka prorodzinna, wspieranie rodziny  

i systemu pieczy zastępczej 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach (dalej PCPR) realizuje zadania  

z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji 

społecznej osób niepełnosprawnych oraz wynikające z innych ustaw.   

Ponadto Starosta Siedlecki Zarządzeniem Nr 26/2011 z dnia 21 listopada 2011 roku 

wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach na organizatora rodzinnej 

pieczy zastępczej.  

W  2019 roku budżet  jednostki wynosił 3 392 768,00 zł  został wykorzystany 

w wysokości 3 209 296,43 zł, co stanowi 95 % ogółu budżetu. Powyższe środki wydatkowano 

na następujące zadania: 

1. W ramach działalności bieżącej PCPR z planu finansowego w wysokości 784 910,00 zł 

wydatkowano ogółem 697 122,27 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 
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pracowników oraz odpisy na ZFŚS.  

2. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych: 

W ramach tego zadania wydatkowano ogółem 140 745,23 zł,  z czego:  

1) 12 064,02 zł - na mocy zawartego porozumienia przekazano Miastu Siedlce 

na finansowanie kosztów uczestnictwa 6 mieszkańców powiatu w działającym 

na terenie miasta Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzonym przez Caritas Diecezji 

Siedleckiej, 

2) 128 681,21 zł -  na podstawie zawartych umów określających warunki i wysokość 

dofinansowania ze środków własnych powiatu kosztów uczestnictwa: 

a) 32 niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Siedleckiego w Warsztacie Terapii 

Zajęciowej w Skórcu- 64 339,77 zł, 

b) 30 niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Siedleckiego w Warsztacie Terapii 

Zajęciowej w Kisielanach – 64 341,44 zł. 

 

Zespoły ds. orzekania  o niepełnosprawności 

 Plan finansowy określono na kwotę 222 573 zł, wydatkowano 222 573 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 2019 roku Powiatowy Zespól ds. Orzekania 

o Niepełnosprawności wydał na rzecz mieszkańców Powiatu Siedleckiego 1 738 orzeczeń 

o stopniu niepełnosprawności oraz 492 legitymacji. 

 

Wspieranie rodziny – Program „Dobry Start” 

Plan finansowy to kwota  24 490 zł, z czego wydatkowano 24 476,66 zł: 

1) 23 700 zł - na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 r. 

w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” 

(Dz.U.2018.1061) w 2019 roku wypłacono świadczenie dobry start w kwocie 300 zł 

(na dziecko) dla 79 wychowanków (48 z rodzinnej pieczy zastępczej 

i 31 z instytucjonalnej pieczy) przebywających w pieczy zastępczej na terenie Powiatu 

Siedleckiego, 

2) 776,66 zł - z tytułu obsługi programu 300+ wypłacono nagrody 2 pracownikom 

jednostki.  
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Z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej z planu finansowego w wysokości 1 810 691,00 zł, 

wydatkowano 1 744 174,25  zł, z czego :  

1) 199 631,58 zł są to środki finansowe, które pozwoliły na 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 24 dzieci przebywało w 16 rodzinach zastępczych 

na terenie następujących powiatów: 

 12 dzieci w Mieście Siedlce, 

 1 dziecko w Powiecie Pruszkowskim,   

 1 dziecko w Powiecie Płońskim, 

 2 dzieci w Powiecie Łosickim,  

 2 dzieci w Powiecie Oświęcimskim, 

 1 dziecko w Mieście Biała Podlaska, 

 2 dzieci w Powiecie Sokołowskim, 

 1 dziecko w Mieście Sosnowiec, 

 2 dzieci w Mieście Lublin, 

2) 845 507,51 zł-   wykorzystano na wypłatę comiesięcznych świadczeń na częściowe 

pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz pełnoletnich 

wychowanków rodzin zastępczych, z czego: 

 163 886,06 zł- wydatkowano na wypłatę pomocy pieniężnej na kontynuowanie 

nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie dla byłych wychowanków rodzinnej 

pieczy zastępczej.  W 2019 roku  dla 30 osób usamodzielnianych    

z rodzinnej pieczy zastępczej  wypłacono 139 świadczeń w zakresie pomocy 

pieniężnej na kontynuowanie nauki w łącznej wysokości 151 497,06 zł. Ponadto 

wydatkowano 6 939 zł na usamodzielnienie dla 1 osoby oraz 5450 zł w zakresie 

pomocy na zagospodarowanie dla  1 wychowanka osiedlającego się na terenie 

Powiatu Siedleckiego, 

 411 874,27 zł - przeznaczono na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych  

funkcjonujących na terenie Powiatu Siedleckiego, w których przebywały dzieci  

z naszego powiatu, w tym na: pokrycie kosztów utrzymania 32 dzieci 
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umieszczonych w 28 rodzinach spokrewnionych wydatkowano kwotę   

261 036,45 zł (w tym kwotę 8 098,80 zł przeznaczono na wypłatę dodatku na 

pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania 3 dzieci legitymujących się 

orzeczeniem o niepełnosprawności oraz kwotę 6 500,00 zł na wypłatę 2 

świadczeń jednorazowych na pokrycie niezbędnych kosztów związanych   

z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka i 1 świadczenia na pokrycie 

kosztów związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego); na pokrycie kosztów 

utrzymania 11 dzieci przebywających w 9 rodzinach zastępczych niezawodowych 

wydatkowano kwotę 119 617,98 zł (w tym kwotę 4 200 zł na wypłatę 

3 świadczeń jednorazowych na pokrycie niezbędnych kosztów związanych 

z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka); na pokrycie kosztów 

utrzymania 5 dzieci umieszczonych w 4 rodzinach zastępczych zawodowych 

wypłacono świadczenia na kwotę 31 219,84 zł (w tym kwotę 2 069,26 zł 

na wypłatę 2 świadczeń jednorazowych na pokrycie niezbędnych kosztów 

związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka i 2 świadczeń na 

pokrycie kosztów utrzymania domu jednorodzinnego), 

 269 747,18 zł - przeznaczono na wypłatę świadczeń dla dzieci pochodzących 

z terenu innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie 

Powiatu Siedleckiego, w tym: na pokrycie kosztów utrzymania 9 dzieci 

umieszczonych w 6 rodzinach zastępczych spokrewnionych wydatkowano kwotę 

77 582,32 zł (w tym 2 532 zł na wypłatę dodatku na pokrycie zwiększonych 

kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem 

o niepełnosprawności); na pokrycie kosztów utrzymania 9 dzieci przebywających 

w 7 rodzinach zastępczych niezawodowych wydatkowano kwotę 89 129,87 zł  

(w tym kwotę 5608,52 zł na wypłatę dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów 

utrzymania 3 dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności); na 

pokrycie kosztów utrzymania 7 dzieci umieszczonych w  3 rodzinach zastępczych 

zawodowych wypłacono świadczenia na kwotę 103 034,99 zł ( w tym kwotę 

5394,57 zł  dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania 2 dzieci 

legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 8 świadczeń na 

pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego 

zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki w kwocie 8 061,62). 

Łącznie w roku 2019 roku wypłacono 873 świadczenia dla rodzin zastępczych 

funkcjonujących na terenie Powiatu Siedleckiego, w których przebywały dzieci  
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z terenu Powiatu Siedleckiego oraz dzieci z terenu innych powiatów.  

 334 663,88 zł na dodatek wychowawczy w wysokości świadczenia 

wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowaniu 

dzieci tj. 500,00 zł miesięcznie dla 68 dzieci umieszczonych w rodzinach 

zastępczych. Łącznie wypłacono 677 świadczeń, 

 190 621,28 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, w tym  

55 786,00 zł to środki finansowe pozyskane z dotacji Wojewody Mazowieckiego 

na realizacją Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

na rok 2019 zgodnie z umową  nr WPS –IV.946.3.29.2019 z dnia 13.11.2019 r. 

(otrzymane środki zostały wykorzystane na częściowe wynagrodzenia 3 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej), 

 92 500,00 zł - kwota została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń dla 4 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 oraz odpis na ZFŚS uprawnionym pracownikom. 

  Naliczono i odprowadzono składki ZUS w związku z realizacją 4 umów na pełnienie 

funkcji zawodowej rodziny zastępczej oraz od wynagrodzeń 3 koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej, 1 psychologa i inspektora. W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. wydatkowano 

z tego tytułu 54 253,86 zł. 

 

Placówki opiekuńczo - wychowawcze 

Plan wydatków wynosił 360 493 zł, z czego  wydatkowano 331 107,52 zł:          

1) 203 134,87 zł, środki finansowe pozwoliły na uregulowanie kosztów pobytu 7 dzieci 

pochodzących z terenu Powiatu Siedleckiego przebywających w placówkach 

opiekuńczo– wychowawczych na terenie innych powiatów. W okresie 

sprawozdawczym  2 pełnoletnich wychowanków było umieszczonych w placówce na 

terenie Powiatu Bialskiego, 3 dzieci na terenie Miasta Siedlce oraz 2 dzieci  

w Preadopcyjnym Ośrodku Interwencyjnym w Otwocku, 

2) 45 907 zł - wydatkowaną kwotę przeznaczono na  wypłatę  świadczeń- comiesięcznej 
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pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 9 osób, w tym dla 4  pełnoletnich 

wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz 5 pełnoletnich 

wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i zakładu poprawczego, jak 

również na wypłatę pomocy na usamodzielnienie dla 1 wychowanka młodzieżowego 

ośrodka wychowawczego. Łącznie wypłacono 78 świadczeń, 

3) 81 376,88 zł- od 01 lipca 2019 r. na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-

wychowawczej (…) składany w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze 

względu na miejsce położenia placówki, na każde umieszczone w tych placówkach 

dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek w wysokości 

świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa  

w wychowaniu dzieci  tj. 500,00 zł miesięcznie. 

W roku 2019 r. wypłacono dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego 

dla 30 dzieci. Łącznie wypłacono 166 świadczeń.  

1) 688,77 zł - to koszt obsługi programu 500+, co stanowi 1% środków finansowych 

wydatkowanych na wypłatę świadczenia 500+. Powyższe środki zostały częściowo 

przeznaczone na koszty związane z utrzymaniem jednostki. 

 

Pozostała działalność 

 Plan wydatków określony był na kwotę  49 000 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 oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.  

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

W ramach tego zadania z planu finansowego w wysokości 34 709 zł, wydatkowano 

28 023,53 zł. 

Plan finansowy środków PFRON stanowi 2,5 % środków przyznanych na obsługę  

w ramach algorytmu środków PFRON  dla Powiatu Siedleckiego  na 2019 r.  

Kwotę tę wydatkowano na częściową wypłatę wynagrodzeń osobowych dla dwóch 

pracowników realizujących zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 

oraz na umowę zlecenie zawartą 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 oraz koszty sprzątania. 
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Kolejnym zadaniem realizowanym przez tut. jednostkę są zadania z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON. 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 Powiat Siedlecki w ramach umowy z PFRON na realizację powyższego 

programu otrzymał dofinansowanie w kwocie 146 348 zł.    

W roku 2019 PCPR na realizację umów o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach 

pilotażowego programu „Aktywny samorząd” wypłaciło 136 519,72 zł, z czego w ramach 

Modułu I wypłacono 108 076,72 zł oraz w ramach Modułu II  28 443 zł.  

Po dokonaniu analizy budżetu jednostki za 2019 rok stwierdzono, że plan wydatków 

środków finansowych w pełni zabezpieczał potrzeby jednostki zarówno w zakresie realizacji 

zadań statutowych jak i kosztów utrzymania jednostki. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Siedlcach w ramach budżetu na 2019 rok realizowało w imieniu Powiatu Siedleckiego  

dochody, których plan wynosił  688 804 zł. Dochody uzyskane na dzień 31 grudnia 2019  r. 

wynosiły  687 840,63 zł. 

W roku 2019  13 gmin zobowiązanych było do ponoszenia wydatków za pobyt dzieci 

w rodzinnej pieczy zastępczej na kwotę 209 173,45 zł oraz 9 gmin zobowiązanych było 

do ponoszenia wydatków za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej  na kwotę 

464 953,21 zł. W okresie sprawozdawczym PCPR łącznie wystawiło 563 not księgowych dot. 

pokrywania przez gminy wydatków na utrzymanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.  

Pozostała część dochodów  tj. 13 713,97 zł,  to odsetki zgromadzone na rachunku 

bankowym, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania 

dzieci w rodzinie zastępczej oraz dochody z tyt. realizacji pilotażowego programu „Aktywny 

samorząd”. 

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach realizuje zadania z zakresu 

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych  w ramach algorytmu ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2019 roku Powiat 

Siedlecki na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na rzecz osób 

niepełnosprawnych otrzymał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

środki finansowe w wysokości 1 790 986 zł, w tym na rehabilitację społeczną osób 

niepełnosprawnych 1 747 586 zł,  z czego wydatkowano 1 741 745,39 zł co stanowi 99,67 % 

ogółu otrzymanych środków. 
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Powyższe środki finansowe z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 

zostały wykorzystane na realizację poniższych zadań: 

1) dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze-  

wpłynęło 548 wniosków, przyznano dofinansowanie 443 osobom niepełnosprawnym 

na kwotę 246 399 zł, 

2) dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - wpłynęło 16 wniosków, 

podpisano 14 umów, wypłacono 62 246 zł, 

3) dofinansowanie do sportu, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 216 osób, 

w tym 38 dzieci, 

4) dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych - ubiegało się 253 

osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami (77 opiekunów). W 2019 roku 

przyznano dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym 136 osobom 

na kwotę 135 022,00 zł (w tym 16 osób zrezygnowało z otrzymanego dofinansowania  

na kwotę 16 005,00 zł). Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym 

wypłacono 120 osobom na kwotę 119 017 zł, 

5) dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych 

i w komunikowaniu się - w 2019 roku w ramach tego zadania o dofinansowanie 

ubiegało się 47 osób niepełnosprawnych, z czego: 15 osób niepełnosprawnych 

wnioskowało o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w miejscu 

zamieszkania; 27 osób niepełnosprawnych wnioskowało o dofinansowanie do 

likwidacji barier w komunikowaniu się; 5 osób niepełnosprawnych wnioskowało  

o likwidację barier technicznych. Dofinansowanie otrzymało 22 osoby 

niepełnosprawne (22 podpisane umowy) z czego 2 zrezygnowały z dofinansowania 

już po podpisaniu umowy. Łączna kwota wypłaconych dofinansowań do likwidacji 

barier wyniosła  108 779,39 zł, 

6) dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej-  na terenie 

Powiatu Siedleckiego na dzień 31 grudnia 2019 roku funkcjonowały 2 Warsztaty 

Terapii Zajęciowej, utworzone i prowadzone przez Caritas Diecezji Siedleckiej- 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Skórcu i Kisielanach. Wysokość środków 

finansowych PFRON przeznaczonych na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej 

w 2019 roku wyniosła 1 158 128,92 zł, z czego  579 056,92 zł na działalność WTZ 

Skórzec i 579 072,00 zł na działalność WTZ Kisielany. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach na realizację  zadań z zakresu 

pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej 
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osób niepełnosprawnych oraz wynikające z bieżącej działalności jednostki wydatkowało środki 

w łącznej wysokości 4 951 041,82 zł, w tym 3 209 296,43 zł z budżetu własnego oraz  

1 741 745,39 zł stanowiły środki PFRON otrzymane w ramach algorytmu. 

Stan zatrudnienia w jednostce na dzień 31 grudnia 2019 roku  

 

Szkolenia oraz wydatki z tym związane 

Kierownik i pozostali pracownicy PCPR poszerzają swoją wiedzę z zakresu 

realizowanych zadań uczestnicząc zarówno w płatnych jak i bezpłatnych szkoleniach, 

konferencjach organizowanych przez różne instytucje. W 2019 r. na powyższy cel poniesiono 

wydatki w kwocie 6 204,56 zł.  

 

Informacja o zorganizowanych uroczystościach i wydarzeniach kulturalnych 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach w ramach swojej działalności w 2019 

roku zorganizowało 2 spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych funkcjonujących 

na terenie Powiatu Siedleckiego, której celem było wzajemne wspieranie się rodziców 

zastępczych, poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności wychowawczych oraz integracja 

środowiska rodzin zastępczych. W ramach realizacji w/w zadania 1 spotkanie odbyło się 

w formie spotkania integracyjnego. Natomiast kolejne spotkanie z uwagi na zbliżający się 

okres wakacyjny odbyło się w formie pogadanki pt: „Bezpieczne wakacje''.  

Spotkania grupy wsparcia prowadzone były przez koordynatorów rodzinnej pieczy  

zastępczej oraz psychologa  tut. Jednostki, w których łącznie wzięło udział 13 osób. 

 

XII. Ład przestrzenny oraz  rozwój budownictwa na terenie powiatu 

 

Na 13 gmin (12 gmin wiejskich 1 gmina miejsko-wiejska) położonych w powiecie 

siedleckim, dwie z nich tj. Gmina Korczew, Gmina Paprotnia nie posiadają miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, a decyzje pozwolenia na budowę wydawane są na 

podstawie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji celu publicznego. Wyjątek 
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stanowi Gmina Siedlce, która w całości objęta jest miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. Pozostałe gminy są objęte nimi częściowo.  

Zadania Wydziału Budownictwa nie mają bezpośredniego wpływu na działania 

rozwojowe powiatu. Jednakże wskazać należy, iż z poniżej przedstawionych analiz wynika 

znaczny wzrost liczby działań inwestycyjnych na terenie powiatu. Liczba wydanych pozwoleń 

na budowę systematycznie wzrasta a inwestorzy coraz chętniej korzystają z możliwości 

zgłoszenia wykonania robót i budowy. Wprowadzone zmiany prawne, poprzez poszerzenie 

katalogu robót możliwych do realizacji na podstawie jedynie zgłoszenia (zamiast 

dotychczasowego wymogu uzyskania pozwolenia na budowę) usprawniło proces inwestycyjny.  

W 2018 roku wydano 4 decyzje zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, a w 2019 

roku 5 takich decyzji. W analizowanym okresie rocznie zgłaszano powyżej 80 inwestycji 

dotyczących przebudowy lub remontu dróg.  

Część wniosków obejmowała budowę lub wykonanie innych robót budowlanych 

dotyczących placów zabaw, siłowni plenerowych, a także obiektów oświaty, kultury, obiektów 

kultu religijnego i obiektów zabytkowych.  

Zarówno w roku 2018 i 2019 rozpatrzono znacznie powyżej 100 wniosków dotyczących 

sieci infrastruktury technicznej. Szczegółowo w tym zakresie przyjęto: 

 

Sieci infrastruktury technicznej 

Rok 2018 2019 

Liczba przyjętych zgłoszeń 33 58 

Liczba decyzji pozytywnych – pozwolenia 

na budowę 

85 86 

SUMA 118 144 

  

W 2019 roku wydano 3 decyzje pozwolenia na budowę dotyczące budowy nowych 

elektrowni słonecznych o mocy do 1 MW. 

We wrześniu 2019 r. zakupiono i wdrożono w Wydziale Budownictwa program Estima 

Architektura, służący gromadzeniu, przeglądaniu, wyszukiwaniu i sporządzaniu raportów dla 

decyzji wydawanych w wydziale. System umożliwia utworzenie bazy danych, dzięki której 

można bardzo szybko odnaleźć wymagany dokument na podstawie różnych kryteriów. 

Pracownicy wydziału podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach  

i seminariach tematycznych. 
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W pierwszej połowie 2018 r. Starostwo Powiatowe w Siedlcach zakwalifikowało się 

 a pracownicy Wydziału Budownictwa wzięli udział w konsultacjach eksperckich w ramach 

projektu "Prawo budowlane. Profesjonalny urzędnik dla zrównoważonego rozwoju". 

Uczestnictwo w projekcie i otrzymane wsparcie doradcze i szkoleniowe istotnie 

przyczyniło się do poprawy jakości wydawanych decyzji administracyjnych oraz sprawności 

przebiegu procedur. 

 

Liczba wydanych pozwoleń na budowę, zmianę sposobu użytkowania lub rozbiórkę 

obiektów budowlanych – rok 2018 i 2019 (porównanie) 

Liczba decyzji 

2018 rok 2019 rok 

1074, w tym: 1200, w tym: 

decyzje pozytywne 989 decyzje pozytywne 1089 

decyzje negatywne 28 decyzje negatywne 43 

decyzje umarzające 57 decyzje umarzające 68 

W 2018 roku 15, a w 2019 roku 14 wniosków pozostawiono bez rozpoznania ze względu 

na braki formalne podania.  

Liczba złożonych wniosków i udzielonych pozwoleń na budowę stale wzrasta (w 2017 

roku rozpatrzono 1014 wniosków o pozwolenie na budowę a w 2016 roku 911). Około 90% 

wniosków rozpatrywanych jest pozytywnie poprzez wydanie decyzji pozwolenia na budowę.  

 

Liczba otrzymanych zgłoszeń o budowie – rok 2018 i 2019 (porównanie) 

Zgłoszenia budowy na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1a, pkt 2b oraz pkt 19a ustawy z dnia  

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane: 

Rok 2018 2019 

Liczba otrzymanych zgłoszeń ogółem 92 159 

Liczba wniesionych sprzeciwów - 3 

Liczba wniosków wycofanych przez inwestora 9 15 

Liczba zgłoszeń przyjętych przez organ, w tym dotyczących: 83 141 

1 Budowa lub rozbudowa budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 

52 81 

2 Budowa kontenerowej stacji transformatorowych i 

kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni 

zabudowy do 35 m2 

- 2 

3 Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie 

znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, 

kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych, gazowych o 

ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa 

31 58 
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Inwestorzy coraz częściej korzystają z możliwości dokonania zgłoszenia wykonania 

robót i budowy w trybie art. 29 ust. 1 pkt 1a, pkt 2b oraz pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane, zamiast uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowę.  

W 2015 roku wprowadzono możliwość budowy wolno stojących budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce 

lub działkach, na których zostały zaprojektowane, sieci elektroenergetycznych obejmujących 

napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

telekomunikacyjnych, a także wolno stojących parterowych budynków stacji 

transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy  

do 35 m2 w trybie tzw. zgłoszenia z projektem budowlanym. Organ ma ustawowy 21-dniowy 

termin na ich rozpatrzenie.  

W 2019 roku powyższy katalog został uzupełniony o sieci gazowe o ciśnieniu roboczym 

nie wyższym niż 0,5 MPa. 

 

Zgłoszenia budowy i wykonania robót budowlanych dokonanych na podstawie art. 29 (poza 

art. 29 ust. 1 pkt 1a, pkt 2b oraz pkt 19a) w związku z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane: 

Liczba zgłoszeń 

2018 rok 2019 rok 

869 1053 

 

Art. 29 ustawy Prawo budowlane wprowadza katalog budowy oraz robót budowlanych 

zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Jednocześnie art. 30 ustawy 

wskazuje inwestycje objęte obowiązkiem dokonania zgłoszenia organowi administracji 

architektoniczno-budowlanej. Organ ma 21 dni na rozpatrzenie sprawy i ewentualne wniesienie 

sprzeciwu. 

Powyższy katalog spraw był wielokrotnie zmieniany kolejnymi nowelizacjami ustawy. 

W 2019 roku ustawa Prawo budowlane zmieniała się trzynastokrotnie. 

Ponadto organ rozpatrzył w 2018 roku 12, a w 2019 roku 6 zgłoszeń zmiany sposobu 

użytkowania obiektu w trybie art. 71 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. W przypadku zgłoszenia 

zmiany sposobu użytkowania obiektu organ ma 30 dni na wniesienie sprzeciwu. 

 

 

 

Id: C64F2E2F-4B17-4913-8894-8C733BA1C587. Uchwalony Strona 45



 

XIII. Drogi publiczne  

 

13.1. Zadania inwestycyjne i remontowe na drogach powiatowych 

Zarząd Powiatu w Siedlcach zarządza 645,79 km dróg powiatowych, z tego: 

 o nawierzchni bitumicznej – 575,18 km 

 o nawierzchni brukowej / z kostki betonowej – 7,28 km 

 stabilizowanych cementem – 4,92 km 

 o nawierzchni gruntowej – 58,41 km 

Zarząd Powiatu w Siedlcach zarządza również 35 obiektami mostowymi 

zlokalizowanymi w ciągach dróg powiatowych. 

Długość dróg powiatowych oraz ilość obiektów mostowych nie uległy zmianie  

w stosunku do roku poprzedniego. Nie zmieniła się również długość dróg w rozbiciu na rodzaje 

nawierzchni. W 2019 roku wykonywano remonty i przebudowy na drogach powiatowych, 

posiadających zniszczone nawierzchnie bitumiczne. 

 

W wyniku przeprowadzonych inwestycji i remontów dróg powiatowych w 2019 roku 

powstało 21040 m nowych nawierzchni bitumicznych i 3021,5 m chodników, przebudowano 

30 sztuk przepustów pod jezdnią. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli. 

 

 

Lp. 

 

Nazwa zadania 

Zakres 

rzeczowy /m/ 

Wartość 

zadania 

ogółem zł 

Środki 

Powiatu 

zł 

Środki Gmin 

zł 

Inne 

środki 

zł 

1 Przebudowa drogi 

powiatowej 

nr 3612W 

Mokobody – 

Nakory na 

odcinku Nakory – 

Krynica 

 

nawierzchnia 

– 1 420 m 

503 555 403 555 100 000  

Suchożebry 

 

2 Przebudowa drogi 

powiatowej nr 

3661W Męczyn – 

Zaliwie-Piegawki:  

– II etap: odcinek 

od 1 km za m. 

Mokobody do m. 

Męczyn 

 

nawierzchnia 

– 1 090 m 

622 924 454 924 168 000  

Mokobody 
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3 Przebudowa drogi 

powiatowej nr 

3634W Wołyńce – 

Mościbrody na 

odcinku od mostu 

do m. Wólka 

Wiśniewska 

 

nawierzchnia 

– 350 m 

147 395 139 395 8 000  Wiśniew  

4 Budowa chodnika 

w miejscowości 

Krynica w ciągu 

drogi powiatowej 

nr 3612W na 

odcinku od 

kościoła  

w Krynicy do wsi 

Stany Duże 

 

chodnik 

– 670 m 

181 225 91 225 90 000  

Suchożebry 

 

5 Budowa i remont 

chodnika w ciągu 

drogi powiatowej 

nr 3647W na 

odcinku od  

m. Wodynie do 

cmentarza 

chodnik 

–788 m  

222 472 111 237 111 235  

Wodynie 

 

6 Budowa chodnika 

w ciągu drogi 

powiatowej nr 

3644W  

w m. Nowe Iganie 

 

chodnik 

– 70 m 

23 586 11 794 11 792  Siedlce  

7 Budowa chodnika 

w ciągu drogi 

powiatowej nr 

3663W  

w m. Drażniew 

 

chodnik 

– 840 m 

213 644 112 444 101 200  

Korczew 

 

8 Przebudowa drogi 

powiatowej nr 

3667W Krzesk – 

Kośmidry – Ostoje 

– Klimy – do 

drogi (Mordy – 

Próchenki) 

 

nawierzchnia 

– 600 m 

222 481 158 851  63 630  

 Urząd 

Marszałko

wski 

9 Przebudowa drogi 

powiatowej nr 

3674W od DK nr 

2 Jagodne – 

Kopcie 

 

nawierzchnia 

– 970 m 

325 909 175 909 50 000 Kotuń 100 000  

Urząd 

Marszałko

wski 
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10 Przebudowa dróg 

powiatowych nr 

3929W i 3664W 

od granicy 

powiatu do 

miejscowości 

Przesmyki – etap I 

przebudowa drogi 

nr 3664W na 

odcinku od km 

2+427 do km 

3+742 w m. 

Łęczycki 

 

nawierzchnia 

– 1 315 m 

chodnik – 

653,5 m 

2 519 287 1 039 644 220 000  

Paprotnia 

1 259 643 

Fundusz 

Dróg 

Samorząd

owych 

11 Remont drogi 

powiatowej nr 

3661W w 

miejscowości 

Wólka 

Proszewska na 

odcinku od km 

4+642 do km 

5+780 o długości 

1,138 km 

 

nawierzchnia 

– 1 138 m 

465 869 70 120 32 821  

Mokobody 

362 928 

MSWiA 

12 Remont drogi 

powiatowej nr 

3631W Pruszynek 

– Stok Ruski – 

Mordy w 

miejscowościach 

Stok Ruski i 

Kolonia Mordy na 

odcinkach od km 

4+121 do 4+290 

oraz od km 4+780 

do km 8+421 o 

długości 3,810 km 

 

nawierzchnia 

– 3 810 m 

1 508 896 252 084 74 305 Mordy 1 182 507  

MSWiA 

13 Remont drogi 

powiatowej nr 

3631W Pruszynek 

– Stok Ruski – 

Mordy na odcinku 

od km 4+290 do 

km 4+780 o 

długości 490 m  

 

nawierzchnia 

– 490 m 

88 266 88 266   
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14 Remont drogi 

powiatowej nr 

3638W Zbuczyn – 

Czuryły – 

Krzymosze – 

Wyczółki na 

odcinkach od 

granicy z gminą 

Zbuczyn do drogi 

wojewódzkiej nr 

698 od km 7+900 

do km 9+612 i od 

km 10+050 do km 

12+254 km oraz 

od km 12+346 do 

km 12+900 o 

długości 4,470 km 

nawierzchnia 

– 4 470 m 

1 898 696 374 493 135 896  Mordy 

 

7 753  Siedlce 

1 380 554  

MSWiA 

15 Remont drogi 

powiatowej nr 

3639W droga 

(Stok Lacki – 

Olszanka) – 

Modrzew – droga 

(Zbuczyn – 

Kosny) od km 

0+000 do km 

3+305 o długości 

3,305 km 

 

nawierzchnia 

– 3 305 m 

1 241 800 212 563 20 708 – Mordy 

40 182 – 

Zbuczyn 

968 347 – 

MSWiA 

16 Remont drogi 

powiatowej nr 

3671W 

Krzymosze – 

Radzików Kornica 

– droga (Stok 

Lacki – Olszanka) 

w obrębie 

miejscowości 

Radzików – 

Stopki i Radzików 

– Kornica na 

odcinkach: od km 

2+670 do km 

3+903, od km 

3+928 do km 

4+085, od km 

4+810 do km 

5+275, od km 

5+555 do km 

5+782 o łącznej 

długości 2,082 km 

nawierzchnia 

– 2 082 m 

843 580 139 854 41 396 – Mordy 662 330 – 

MSWiA 

 

Id: C64F2E2F-4B17-4913-8894-8C733BA1C587. Uchwalony Strona 49



 

Ponadto w 2019 roku zawarto umowy z Wykonawcami na realizację w latach 2019-2020 

niżej wymienionych zadań inwestycyjnych współfinansowanych z Funduszu Dróg 

Samorządowych z terminem zakończenia robót do dnia 18 września 2020 roku:  

 

 

Nazwa zadania 

 

Zakres  rzeczowy 

/m/ 

Wartość 

zadania 

ogółem /zł/       
( roboty 

budowlane + 

inspektor nadzoru 

po rozstrzygnięciu 

postępowań) 

Środki 

Powiatu 

/zł/ 

Środki Gmin 

/zł/ -  
(w 2020r. - 5% 

wartości zadania)  

Inne środki 

/zł/ 

Rozbudowa dróg 

powiatowych nr 

3605W, 3645W  

i 3646W  

w miejscowości 

Dąbrówka Stany  

 

nawierzchnia – 

2 632,52 m 

 

chodnik – 2 710 m 

 

3 915 788,70 

 

587 369,26 

195 789,44 

 

– Gmina 

Skórzec 

3 132 630,00 

– FDS 

Przebudowa drogi 

powiatowej nr 

3929W Sokołów 

Podlaski - 

Paprotnia na 

odcinku od granicy 

powiatu do 

miejscowości 

Paprotnia 

 

nawierzchnia – 

3 302,73 m 

 

chodnik – 60 m 

5 104 650,50 765 697,97 

255 232,53 

 

–  Gmina 

Paprotnia 

4 083 720,00 

– FDS 

Rozbudowa  

ul. Reymonta  

w Kotuniu 

zlokalizowanej  

w ciągu drogi 

powiatowej Nr 

3605W Kotuń - 

Chlewiska - 

Nowaki - Skórzec 

do drogi (Siedlce - 

Wólka Zastawska) 

 

nawierzchnia – 

777,00 m 

 

chodnik – 791 m 

2 466 741,75 370 011,66 

123 337,09 

 

– Gmina 

Kotuń 

1 973 393,00 

- FDS 

 

Środki  finansowe  z FDS w wysokości 9 189 743,00 złotych  wpłynęły na konto Powiatu na 

koniec grudnia 2019 roku. 
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Fot. Droga powiatowa nr 3664W w miejscowości Łęczycki (źródło własne) 

 

 

Fot. Droga powiatowa nr 3638W Zbuczyn – Czuryły – Krzymosze – Wyczółki  

(źródło własne) 
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Fot. Droga powiatowa nr 3639W droga w m. Modrzew (źródło własne) 

 

 

 

Fot. Droga powiatowa nr 3661W w miejscowości Wólka Proszewska (źródło własne) 
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Fot. Chodnik w ciągu drogi powiatowej nr 3663W w miejscowości Drażniew(źródło własne) 

 

 

Fot. Droga powiatowa nr 3674W od DK nr 2 Jagodne – Kopcie (źródło własne) 
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Fot. Chodnik w ciągu drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości Krynica (źródło własne) 

 

 

Fot. Droga powiatowa nr 3667W Krzesk – Kośmidry – Ostoje – Klimy – do drogi (Mordy – 

Próchenki) (źródło własne) 
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Fot. Chodnik w ciągu drogi powiatowej nr 3647W w miejscowości Wodynie (źródło własne) 

 

 

Fot. Droga powiatowa nr 3631W Pruszynek – Stok Ruski – Mordy (źródło własne) 
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13.2. Dokumentacje projektowe 

W 2019 roku zostały przyjęte i rozliczone ze środków niewygasających następujące 

dokumentacje projektowe zlecone w 2018 roku:  

 dokumentacja projektowa na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3637W 

Zbuczyn – Łęcznowola – granica województwa (Gołowierzchy) w ciągu ulicy Poręby  

w Zbuczynie, 

 dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 3624W Pluty – Pliszki – do 

drogi (Paprotnia – Zakrze) przez miejscowość Pluty, 

 dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 3663W Łysów – Hruszew – 

Tokary – Drażniew – Laskowice na odcinku Łysów – Hruszew, 

 dokumentacja projektowa na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3936W droga 

nr 62 – Mogielnica – Szczeglacin w miejscowości Mogielnica. 

 

Poza tym, w 2019 rok zawarto umowy na opracowanie niżej wymienionych dokumentacji 

projektowych.  

 

Lp. Nazwa zadania 

Wartość 

zadania 

ogółem  w zł 

Środki 

Powiatu 

w zł 

Uwagi 

1 Opracowanie dokumentacji 

projektowej na wykonanie 

sygnalizacji świetlnej w m. 

Golice na skrzyżowaniu dróg 

powiatowych nr 3617W i 

3632W 

58 548 58 548  

2 Opracowanie materiałów  

w zakresie niezbędnym do 

zgłoszenia robót budowlanych 

na realizację zadania pn.: 

Remont drogi powiatowej nr 

3642W Krzesk – Tęczki – 

granica województwa 

(Jakusze) 

20 910 20 910  

3 Opracowanie materiałów  

w zakresie niezbędnym do 

zgłoszenia robót budowlanych 

na realizację zadania pn.: 

Remont drogi powiatowej nr 

3654W Kaczory – Łupiny – 

Domanice 

36 900 36 900  
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4 Opracowanie dokumentacji 

projektowej na przebudowę 

drogi powiatowej nr 3611W 

Mokobody - Suchożebry na 

odcinku Mokobody – Osiny 

Górne 

152 520 152 520 Zadanie 

rozpoczęte  

w 2019 roku, 

planowane 

zakończenie –  

I kwartał 2020 

roku (środki 

niewygasające) 

5 Opracowanie dokumentacji 

projektowej na przebudowę 

mostu w ciągu drogi 

powiatowej nr 3659W Kotuń – 

Oleksin – Bojmie w m. Kotuń 

48 954 48 954 Zadanie 

rozpoczęte  

w 2019 roku, 

planowane 

zakończenie – 

I kwartał 2020 

roku (środki 

niewygasające) 

6 Opracowanie dokumentacji 

projektowej na budowę 

chodnika w ciągu drogi 

powiatowej nr 3638W w m. 

Czuryły 

70 110 70 110 Zadanie 

rozpoczęte  

w 2019 roku, 

planowane 

zakończenie –  

I kwartał 2020 

roku (środki 

niewygasające) 

 

Dokumentacje wyszczególnione pod poz. 1-3 zostały wykonane i rozliczone w 2019 

roku. Pozostałe trzy dokumentacje zostały wykonane, odebrane i rozliczone ze środków 

niewygasających w 2020 roku. 

 

13.3. Wysokość pozyskanych środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na 

budowę, rozbudowę, przebudowę i remonty dróg powiatowych  

Wartość zrealizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych 

Powiatu Siedleckiego w 2019 roku wyniosła 11 029 585 zł, z tego 7 193 227 zł pozyskano ze 

źródeł zewnętrznych, tj. 

1) MSWiA : 4 556 666 zł, 

2) FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH: 1 259 643 zł, 

3) URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO: 163.630 zł, 

4) GMINY: 1 213 288 zł. 

Pozostała kwota w wysokości 3 836 358 zł pochodziła ze środków własnych Powiatu 

Siedleckiego. 
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Ponadto w 2019 roku rozpoczęto realizację trzech zadań inwestycyjnych o wartości 

ogółem 11 487 180,95 zł, na które pozyskano dofinansowanie z FDS w wysokości 9 189 743 

zł. 

Ogółem wartość pozyskanych w 2019 roku środków ze źródeł zewnętrznych wynosi 

16 382 970 zł. 

 

13.4. Zadania w zakresie utrzymania dróg 

W 2019 roku na drogach powiatowych Powiatu Siedleckiego wykonano 29 608,87 m2 

remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na ogólną wartość 481 042,53 zł. 

Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano: 

1) w ramach letniego utrzymania dróg: 

 koszenie i ścinka poboczy dróg powiatowych, 

 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 2019 r. – 501 024 zł. 

2) w ramach zimowego utrzymania dróg: 

 odśnieżanie, 

 zwalczanie gołoledzi. 

Na realizację powyższych zadań wydatkowano w 2019 r.: Powiat – 77 628 zł, Gminy na 

podstawie porozumień – 92 763 zł. 

 

Ponadto szereg prac z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych wykonywali  

w ramach obowiązków służbowych pracownicy zatrudnieni w Wydziale Dróg Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach, m.in. wycinkę drzew i zakrzaczeń, remonty cząstkowe dróg (masą 

na zimno, betonem), wymianę i konserwację oznakowania pionowego i poziomego, 

konserwację obiektów mostowych, przepustów, itp. 
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13.5. Decyzje administracyjne wydane w zakresie dróg powiatowych 

W 2019 roku w zakresie dróg powiatowych wydano 664 decyzje, w tym:  

 249 szt. zezwoleń na lokalizację urządzeń obcych w pasie drogowym (sieci wodociągowe, 

sieci kanalizacji sanitarnych, sieci gazowe, linie energetyczne, linie telekomunikacyjne, 

itp.), 

 317 szt. zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń nie związanych  

z funkcjonowaniem drogi,  

 64 szt. zezwoleń na budowę, przebudowę oraz remont zjazdów,  

 28 szt. zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych,  

 6 szt. zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w sposób szczególny (wyścigi kolarskie, 

pielgrzymki, imprezy sportowe itp.).  

W porównaniu z rokiem poprzednim wydano o 106 decyzji więcej, co świadczy  

o tendencji wzrostowej, wynoszącej ok. 19%. 

 

13.6. Kontrole stanu technicznego dróg, obiektów mostowych oraz oznakowania  

z zakresu prawa budowlanego 

Zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., 

poz.1186) obiekty budowlane (drogi, obiekty mostowe) powinny być w czasie ich użytkowania 

poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego 

(podstawowe przeglądy roczne).  

Ostatnie przeprowadzone przeglądy roczne: 

 wszystkich dróg powiatowych –  kwiecień 2019 r. 

 wszystkich obiektów mostowych –  kwiecień 2018 r. 

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego 

i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz 

jego otoczenia (przeglądy rozszerzone pięcioletnie).  

Ostatnie przeprowadzone przeglądy rozszerzone pięcioletnie: 

 wszystkich dróg powiatowych – maj 2017 r. 

 wszystkich obiektów mostowych – marzec 2019 r. 

Przegląd pięcioletni obiektu mostowego, zlokalizowanego w miejscowości Mogielnica 

wykazał, że stan techniczny obiektu jest niedostateczny. W związku z powyższym, obiekt 

został częściowo wyłączony z użytkowania i przeznaczony do przebudowy (na ww. obiekcie 
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obowiązuje obecnie ograniczenie ruchu pojazdów o masie całkowitej powyżej 2,5 t  

i szerokości powyżej 2,4 m). 

Nieprawidłowości stwierdzone podczas przeglądów pozostałych obiektów mostowych 

oraz dróg powiatowych były usuwane w miarę możliwości w ramach bieżącego utrzymania 

dróg. 

 

13.7. Realizacja zadań drogowych z zakresu ustawy o drogach publicznych 

Zgodnie z art. 20 ust. 10 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. 

U. 2018, poz. 2068) do zadań zarządcy drogi należy przeprowadzanie okresowych kontroli 

stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech 

i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na 

bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

W 2019 roku przeprowadzono 24 kontrole. Ustalenia stwierdzone podczas kontroli są 

odnotowywane w dziennikach objazdów dróg, a stwierdzone nieprawidłowości usuwane przez 

pracowników Wydziału Dróg w ramach bieżącego utrzymania dróg. 

 

13.8. Realizacja zadań drogowych z zakresu prawa o ruchu drogowym 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.  

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U z 2017 r., poz. 784) organ zarządzający ruchem 

przeprowadza: 

1) kontrolę prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, urządzeń 

sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności  

z zatwierdzoną organizacją ruchu. 

W 2019 roku przeprowadzono 4 kontrole. Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości 

w oznakowaniu dróg były na bieżąco usuwane. 

2) kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej 

organizacji ruchu w terminie do 14 dni od dnia wprowadzenia organizacji ruchu na drogach 

powiatowych i gminnych oraz kontroli wprowadzenia oznakowania na podstawie czasowej 

organizacji ruchu. 

W 2019 roku przeprowadzono 16 kontroli. Podczas kontroli stwierdzono, że oznakowanie 

w terenie było zgodne z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu. 

Id: C64F2E2F-4B17-4913-8894-8C733BA1C587. Uchwalony Strona 60



 

3) kontrolę prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania 

wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach powiatowych i gminnych, co 

najmniej raz na 6 miesięcy (1433 km). 

W 2019 roku przeprowadzono 29 kontroli. Podczas prowadzonych kontroli ustalono, że 

ilość sporządzanych i wprowadzanych przez zarządców dróg organizacji ruchu   

w stosunku do roku ubiegłego uległa znacznemu zwiększeniu. 

Jednocześnie podczas kontroli stwierdzano braki i nieprawidłowości w oznakowaniu dróg. 

W przypadku ich stwierdzenia organ zarządzający ruchem nakładał na zarządców dróg 

gminnych obowiązek wykonania brakujących projektów stałej organizacji ruchu oraz 

uzupełnienia w terenie brakującego oznakowania, wymianę zniszczonych lub 

uszkodzonych znaków drogowych. Brakujące lub nieczytelne oznakowanie na drogach 

powiatowych jest na bieżąco uzupełniane lub wymieniane przez pracowników Wydziału 

Dróg. 

 

XIV. Ochrona środowiska i ochrona gruntów rolnych 

 

14.1. Ochrona środowiska 

W 2019 r. opracowano raport z wykonania ,,Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Siedleckiego na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023” za okres od 01.01.2017 r. do 

31.12.2018 r. Na podstawie zebranych materiałów i informacji koniecznych do opracowania 

raportu, pochodzących z różnych instytucji państwowych i samorządowych należy stwierdzić, 

że stan środowiska na terenie Powiatu Siedleckiego jest dobry, co  

w głównej mierze wynika z niskiego uprzemysłowienia naszego regionu. 

 Na terenie Powiatu funkcjonuje jedno składowisko odpadów zlokalizowane 

w miejscowości Wola Suchożebrska, które jest wyznaczone w Planie Gospodarki Odpadami 

dla Województwa Mazowieckiego jako Regionalna instalacja przetwarzania odpadów 

komunalnych. Składowisko to działa na podstawie pozwolenia zintegrowanego wydanego 

przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. 

 W Powiecie Siedleckim działa 7 Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów tj. na obszarze 

gminy: Korczew, Kotuń, Mordy, Skórzec, Siedlce (PSZOK zlokalizowany na terenie miasta 

Siedlce), Suchożebry, Wiśniew i Wodynie.  
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 Na mocy ustawy o odpadach Starosta zobowiązany jest do udzielania zezwoleń 

na zbieranie, przetwarzanie oraz przetwarzanie wraz ze zbieraniem odpadów. Na dzień 

31.12.2019 r. w obrocie prawnym funkcjonowało 22 zezwolenia tj. na zbieranie - 12, 

przetwarzanie - 8 oraz przetwarzanie ze zbieraniem - 2. Wszystkie te zezwolenia do dnia 

5 marca 2020 r. muszą być dostosowane do wymogów zmienionej ustawy o odpadach 

tj. m.in. o operat przeciwpożarowy (w przypadku odpadów palnych) oraz o zabezpieczenie 

roszczeń w kwocie zapewniającej ewentualną konieczność zastępczego usunięcia odpadów.

 Do dnia 31.12.2019 r. wpłynął jeden wniosek dotyczący dostosowania zezwolenia 

do aktualnie obowiązujących przepisów. Ponadto przyjęto 43 zgłoszenia instalacji, których 

użytkowanie nie wymaga pozwolenia oraz wydano pozwolenia na wprowadzanie gazów 

i pyłów do powietrza. 

 W ramach gospodarki odpadami odbyła się jedna kontrola planowa w zakresie 

przestrzegania zapisów decyzji udzielających zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz 

prawidłowości prowadzonej działalności zgodnie z przepisami o ochronie środowiska (nie 

stwierdzono nieprawidłowości) oraz liczne kontrole doraźne przeprowadzone w związku 

ze zgłoszeniami mieszkańców powiatu. 

 Z zakresu geologii wydano 1 decyzję przedłużającą termin obowiązywania koncesji, 

przyjęto 1 projekt robót geologicznych na wykonanie otworów wiertniczych w celu 

wykorzystania ciepła Ziemi, zatwierdzono 10 projektów robót geologicznych na wykonanie 

ujęć wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, zatwierdzono 10 dokumentacji 

hydrogeologicznych dotyczących wykonania studni oraz ustalenia zasobów eksploatacyjnych 

ujęcia wód podziemnych, zatwierdzono 1 projekt robót geologicznych do dokumentacji 

geologiczno-inżynierskiej dla ustalenia geologiczno-inżynierskich warunków posadowienia 

obiektów oraz zatwierdzono 2 dokumentacje geologiczno-inżynierskie dla ustalenia 

geologiczno-inżynierskich warunków posadowienia obiektów.  

 W ramach gospodarowania złożami i kopalinami odbyły się 2 kontrole planowe 

w zakresie przestrzegania zapisów decyzji udzielających koncesji na wydobycie kruszywa 

naturalnego oraz prawidłowości prowadzonej działalności zgodnie z przepisami  prawa 

geologicznego i górniczego. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 

  

14.2.Ochrona gruntów rolnych 

W roku 2019 Starosta Siedlecki wydał 64 decyzje zezwalające na wyłączenie z produkcji 

rolniczej chronionych gruntów rolnych, czyli użytków rolnych wytworzonych z gleb 

pochodzenia mineralnego i organicznego zaliczanych do klas I, II, III, IIIa, IIIb oraz użytków 
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rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego. Łączna 

powierzchnia gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej w Powiecie Siedleckim w 2019 roku 

wyniosła 1,85 ha, w tym: 

1) grunty rolne klasy II pochodzenia mineralnego o pow. 0,04 ha, 

2) grunty rolne klasy III pochodzenia mineralnego o pow. 1,56 ha, 

3) grunty rolne klasy IV pochodzenia organicznego o pow. 0,15 ha, 

4) grunty rolne klasy V i VI pochodzenia organicznego o pow. 0,10 ha.  

Na cele budownictwa mieszkaniowego w 2019 roku w całym Powiecie Siedleckim  

wyłączono grunty z produkcji rolniczej o łącznej powierzchni 1,30 ha. Zgodnie z art. 12a pkt 1 

ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161 

t.j.) obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych nie dotyczy wyłączenia gruntów 

o powierzchni do 500 m2 na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.  

W drugiej kolejności pod względem wielkości powierzchni wyłączonej z produkcji 

rolniczej są grunty przeznaczone na cele budownictwa przemysłowego/usługowego 

o powierzchni 0,36 ha, pozostałe tereny wyłączone to grunty pod inwestycje o charakterze 

użyteczności publicznej o powierzchni 0,11 ha, natomiast na cele komunikacyjne wyłączono 

grunty o powierzchni 0,08 ha. Łącznie w 2019 roku w Powiecie Siedleckim wydano 

23 decyzje, w których naliczono należności na łączną kwotę 19 500,00 zł i opłaty roczne 

w wysokości 13 461 zł. Zgodnie z art. 12 ust. 1 w/w ustawy osoba, która uzyskała zezwolenie 

na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, jest obowiązana uiścić należności i opłaty roczne. 

Należność uiszcza się w terminie do 60 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. 

Opłaty roczne z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych 

z produkcji w wysokości 10% należności, uiszcza się w razie trwałego wyłączenia przez 10 lat 

w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku, które należy wpłacać na konto Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. 

Największą powierzchnię gruntów chronionych wyłączono na terenie gminy Siedlce 

o łącznej powierzchni 0,75 ha.  

 W 2019 roku uzgodniono 847 projektów budowlanych w zakresie ochrony gruntów 

rolnych. 

 

14.3. Stan wód 

Podstawowym celem monitoringu wód jest osiągnięcie dobrego stanu wód. Inspekcja 

Ochrony Środowiska dokonuje oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych 

do końca pierwszego półrocza po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym były 
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wykonywane badania. W związku z powyższym dane dotyczące stanu ekologicznego 

zbiorników wodnych i rzek za 2019 rok, które zostały objęte monitoringiem przez Głównego 

Inspektora Ochrony Środowiska będą dostępne w drugiej połowie br. 

 Punktami pomiarowo – kontrolnymi jakości wód powierzchniowych objętych 

monitoringiem w 2018 roku były: Stara Rzeka oraz rzeka Toczna. W badanych rzekach 

stwierdzono umiarkowany stan ekologiczny Jednolitej Części Wód Powierzchniowych 

ze względu na elementy fizykochemiczne (Stara Rzeka) i biologiczne (rzeka Toczna). W obu 

przypadkach stan JCWP (jednolita część wód powierzchniowych) oceniono jako zły. Ponadto 

na terenie Powiatu Siedleckiego w 2018 roku wykonano badania osadów rzeki Liwiec 

w punkcie pomiarowo-kontrolnym Liwiec – Wólka Proszewska. Wyniki badań wskazują, 

że wg oceny geochemicznej oraz ekotoksykologicznej są to „osady zanieczyszczone 

w niewielkim stopniu”, zaś wg oceny ekotoksykologicznej EQS – „to osady 

niezanieczyszczone”. 

 

14.4. Działalność kół łowieckich  

Starosta Siedlecki wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej wydzierżawia 

28 obwodów łowieckich 20 kołom łowieckim, działającym na terenie Powiatu Siedleckiego. 

W związku ze zmianami ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, 

od 1 kwietnia 2018 właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości wchodzącej w skład 

obwodu łowieckiego może zakazać wykonywania polowania na swojej nieruchomości, poprzez 

złożenie Staroście oświadczenia o zakazie wykonywania polowania.  

Do dnia 31.12.2019 r. wpłynęły 2 oświadczenia o zakazie wykonywania polowania 

w obrębie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych tj. na 3 działkach o łącznej 

powierzchni 7,42 ha, położonych w miejscowości Krzesk – Majątek, gmina Zbuczyn oraz 

na 7 działkach o łącznej powierzchni 4,01 ha, położonych w miejscowości Tchórzew, gmina 

Zbuczyn.  

W 2019 roku wniesiono skargę na działalność jednego koła łowieckiego, związaną  

z niewłaściwym szacowaniem za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną w uprawach  

i płodach rolnych (sprawa rozpatrywana przez Sąd Administracyjny).  

Wydzierżawiający tj.: Starosta Siedlecki rokrocznie nalicza Kołom Łowieckim czynsz 

dzierżawny za dzierżawę poszczególnych obwodów łowieckich. Czynsz dzierżawny ustala się 

w zależności od kategorii obwodu łowieckiego (podziału na obwody łowieckie oraz zmiany 

granic obwodów w obrębie naszego województwa dokonuje Sejmik Województwa 

mazowieckiego w drodze uchwały). Starosta obowiązany jest rozdzielić w całości otrzymany 
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czynsz dzierżawny między nadleśnictwami i gminami. W 2018 roku nadleśnictwom zostało 

przekazane 2 435,40 zł, gminom zaś 42 611,59 zł, natomiast w 2019 roku nadleśnictwa 

otrzymały 2 727,68 zł, a gminy 48 206,32 zł. Różnica w wysokości czynszu wynikła 

ze wzrostu stawki średniej ceny skupu żyta w 2019 roku.  

W 2018 roku 5 Kół Łowieckich nie wywiązało się z wykonania planu polowań, 

zaś w 2019 roku – 7, w związku z czym koła poniosły dodatkowe koszty ochrony lasu przed 

zwierzyną odpowiednio w kwotach 3 102,90 zł i 7 218,55 zł (z VAT). Wśród czynności, 

za które zostały naliczone w/w opłaty wymieniamy: grodzenie upraw, palikowanie 

czy ochrona chemiczna przed zgryzaniem.  

 

14.5. Działalność spółek wodnych  

Gminne Spółki Wodne zrzeszone są w Związku Spółek Wodnych w Siedlcach z siedzibą 

w Siedlcach ul. Młynarska 1 i są to: 

1) Gminna Spółka Wodna Domanice,  

2) Gminna Spółka Wodna Kotuń,  

3) Gminna Spółka Wodna Mokobody,  

4) Gminna Spółka Wodna Mordy, 

5) Gminna Spółka Wodna Paprotnia, 

6) Gminna Spółka Wodna Przesmyki, 

7) Gminna Spółka Wodna Siedlce, 

8) Gminna Spółka Wodna Skórzec, 

9) Gminna Spółka Wodna Suchożebry, 

10) Gminna Spółka Wodna Wiśniew, 

11) Gminna Spółka Wodna Wodynie, 

12) Gminna Spółka Wodna Zbuczyn. 

 

Jednym z głównych problemów Gminnych Spółek Wodnych, który poruszany jest 

podczas wszystkich posiedzeń Walnych Zgromadzeń Gminnych Spółek Wodnych zrzeszonych 

w Związku Spółek Wodnych w Siedlcach w 2018 r. i 2019 r., są szkody wyrządzane przez 

bobry. Budowanie przetamowań na rowach i rzekach wiąże się z zalewaniem gruntów rolnych, 

co powoduje znaczne straty w płodach rolnych. Ponadto niszczone są urządzenia melioracyjne, 

co generuje dodatkowe koszty związane z ich utrzymaniem. Z informacji uzyskanych ze ZSW 

w Siedlcach wynika, że w 2019 roku na terenie Powiatu Siedleckiego rozebrano 809 szt. 

przetamowań bobrowych. 
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W dniu 20 grudnia 2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie 

wydał zarządzenie w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku 

do bobra europejskiego (Castor fiber), które zezwala m. in. na umyślne płoszenie, umyślne 

niepokojenie, umyślne zabijanie oraz przetrzymywanie, posiadanie, zbywanie, oferowanie 

do sprzedaży, wymianę, darowiznę, wywożenie poza granicę państwa okazów zabitych 

osobników. Podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie czynności, których dotyczy 

zarządzenie, jest Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Siedlcach, który 

wyznacza Koło Łowieckie, a to wydaje imienne upoważnienie przeszkolonym myśliwym 

do wykonania czynności określonych niniejszym zarządzeniem. Upoważnieni przez właściwe 

koło łowieckie myśliwi zobowiązani są odbyć przeszkolenie oraz posiadać wiedzę z zakresu 

ochrony gatunkowej bobra i zasad postępowania przy ograniczaniu liczebności populacji 

bobrów oraz doświadczenie, a także potencjał techniczny do wykonania czynności, których 

dotyczy zarządzenie. 

W/w czynności mogą być realizowane poprzez odstrzał z broni myśliwskiej, w okresie 

od 1 października do końca lutego, w miejscach, w których bobry powodują znaczące szkody 

poprzez podtapianie gruntów oraz niszczenie płodów i upraw rolnych, infrastruktury 

technicznej i innych rodzajów mienia.  

 Na terenie powiatu siedleckiego zarządzenie obejmuje następujące obręby:  

 gmina Korczew: obręb Stary Bartków (6 osobników),  

 gmina Kotuń: obręb Rososz, obręb Żeliszew Podkościelny, obręb Łączka i obręb Żeliszew 

Duży (9 osobników),  

 gmina Paprotnia: obręb Strusy (9 osobników), 

 gmina Przesmyki: obręb Łysów (9 osobników),  

 gmina Wiśniew: obręb Mościbrody (12 osobników), obręb Łupiny (9 osobników), obręb 

Kolonia Wiśniew, obręb Kaczory i obręb Stok Wiśniewski (12 osobników),  

 gmina Wodynie: obręb Wodynie (9 osobników), obręb Szostek (24 osobniki).  

 

Podczas posiedzeń Walnych Zgromadzeń Gminnych Spółek Wodnych w latach 2018 

i 2019 przedstawiciele Starosty Siedleckiego zachęcali członków Spółek Wodnych do 

składania wniosków do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydziału 

Spraw Terenowych w Siedlcach o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry. 

Z informacji pozyskanych z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie 

Wydziału Spraw Terenowych w Siedlcach w roku 2019 r. z terenu Powiatu Siedleckiego 

złożonych zostało 71 wniosków, w tym: 
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 64 wnioski (za szkody na gruntach, łąkach i drzewostanach), na które zostało wypłacone 

odszkodowanie na kwotę 150 481,31 zł, 

 7 wniosków (za szkody na obiektach stawowych), na które zostało wypłacone 

odszkodowanie na kwotę 196 245,42 zł.  

 

Kolejnym problemem są urządzenia melioracji wodnej wyłączone z utrzymania przez 

Spółkę Wodną jeszcze z czasów funkcjonowania Urzędu Rejonowego w Siedlcach. 

Doprowadziło to do sytuacji, iż na jednym rowie są odcinki utrzymywane przez Spółkę, oraz 

takie, które utrzymują właściciele działek wyłączeni ze Spółki Wodnej. W rezultacie dochodzi 

do tego, iż właściciele działek wyłączonych ze Spółki Wodnej nie prowadzą konserwacji przez 

wiele lat lub prowadzą ją nierzetelnie, przez co takie urządzenie wodne nie jest w stanie 

należycie spełniać swojego zadania. 

Znaczna poprawa nastąpiła w kwestii wykonania konserwacji rzek na terenie Powiatu 

Siedleckiego tj. w roku 2018 wykonano prace na ok. 32 km, zaś w roku 2019 r. dokonano 

konserwacji już 147 km na 280 km wszystkich rzek. Za wykonanie konserwacji rzek 

odpowiedzialne jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.  

 

14.6. Gospodarka leśna 

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 w nadzór lasów jest co roku aktualizowana 

w formie aneksu na podstawie danych z rocznego sprawozdania GUS L- 03 za poprzedni rok. 

W roku 2018 wynosiła 22 299 ha, zaś w 2019 r. 22 308 ha. Natomiast powierzchnia lasów 

stanowiących własność Skarbu Państwa zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne 

Lasy Państwowe w 2018 r. wynosiła 5 976 ha, zaś w 2019 r. - 5 981 ha. Łącznie powierzchnia 

lasów na terenie Powiatu Siedleckiego w 2019 r. wynosiła 30 933 ha (powierzchnia wraz 

z innymi rodzajami własności), co stanowi 19,29 % w stosunku do całkowitej powierzchni 

Powiatu Siedleckiego.   

Do zadań w ramach przepisów ustawy o lasach należy dokonanie oceny udatności upraw 

leśnych najpóźniej w piątym roku od zalesienia gruntu oraz przekwalifikowanie z urzędu 

zalesionych gruntów rolnych na leśne, jeżeli zalesienia gruntu dokonano ze środków Unii 

Europejskiej wypłacanych beneficjentom za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa. W 2018 r. roku na podstawie powyższych przepisów zostało 
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przekwalifikowanych 11 działek leśnych o łącznej powierzchni 9,4043 ha, zaś w 2019 r. 24 

działki o łącznej powierzchni 17,35 ha.  

Pracownicy Starostwa przeprowadzają również kontrole upraw leśnych założonych 

w latach 2002 i 2003, za których prowadzenie wypłacany jest właścicielom 

co miesiąc ekwiwalent ze środków przekazywanych przez Agencję Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa przez okres 20 lat. W 2018 r. wypłacono łącznie 157 246,72 zł 

ekwiwalentu z tytułu prowadzenia upraw leśnych. Natomiast w roku 2019 r. wypłacono 

159 910,14 zł.  

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach starosta zobowiązany jest do sporządzania 

uproszczonych planów urządzenia lasów. W latach 2018-2019 r. przeprowadzana była 

procedura sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów położonych 

na terenie Gminy Paprotnia oraz Gminy Siedlce o łącznej powierzchni 2 934 ha. 

Na pozostałych gminach uproszczone plany urządzenia lasów są aktualne. 

W roku 2018 r. wydano 1 269 zaświadczeń o objęciu lub nie objęciu działek 

uproszczonym planem urządzenia lasu, natomiast w roku 2019 – 1 528.  

 

 

XV. Geodezja i gospodarka nieruchomościami 

 

15.1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

Do głównych zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

( dalej PODGiK) 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. 
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W roku 2019 r. PODGiK w Siedlcach: 

 opracował 4 579 (4 029 w 2018r.)  zgłoszeń prac geodezyjnych, 

 opracował 2 431 (2 110 w 2018r.) zamówień na materiały z pzgik (poza zgłoszeniami), 

 wykonał kontrole/weryfikacje techniczne opracowań przyjmowanych do pzgik dla 

3 949 (3 553 w 2018r.) opracowań. 

Ogółem w 2019r. PODGiK w Siedlcach obsłużył 10 959 (9 692 w 2018r.) interesantów 

w sprawach dotyczących powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.   

 

15.2. Ewidencja  gruntów i budynków 

Ewidencja gruntów i budynków powiatu siedleckiego prowadzona jest dla miasta Mordy 

oraz gmin: Domanice, Korczew, Kotuń, Mokobody, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, 

Skórzec, Suchożebry, Wodynie, Wiśniew oraz Zbuczyn. 

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 2019 r. wykonany został II etap modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla 

obrębów  Kownaciska i Przygody gminy Suchożebry polegający na dostosowaniu danych 

ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów rozporządzenia w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków (kompleksowa modernizacja). Natomiast w roku 2018 

wykonano I etap modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla 78 obrębów polegający na 

uzupełnieniu danych dotyczących budynków oraz utworzeniu mapy ewidencyjnej w postaci 

numerycznej. 

Zakres prac wykonywanych modernizacji w 2018 i 2019 roku jest nieporównywalny.  

W roku 2019 w ramach prowadzonej ewidencji gruntów i budynków: 

 wykonano 9 914 aktualizacji baz danych opisowych i graficznych ewidencji gruntów  

i budynków (10 348 w 2018 r.), w tym ujawniono dokumentów 872 na wniosek właścicieli 

(1076 w 2018 r.)  i 8 547 z urzędu (9 272 w 2018 r.), 

 wykonano 9 197 wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków (7 690 w 2018 r.), 

 zrealizowano 1 391 wniosków o wydanie informacji i materiałów z ewidencji gruntów  

i budynków (1 395 w 2018 r.), 

 zrealizowano 95 wnioski o udostępnienie danych z rejestru cen i wartości nieruchomości 

(86 w 2018 r.), 
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 przeprowadzono postępowania administracyjne z zakresu ewidencji gruntów i budynków 

oraz gleboznawczej klasyfikacji i wydano decyzje w 973 sprawach (559 decyzji  

w 2018 r.), 

 ogółem załatwiono 21 075 spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków (20 078  

w 2018 r.), z czego 9 520 z urzędu (9820 w 2018 r.)  i 11 555 na wniosek (10 258 w 2018 

r.). 

 

15.3. 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.  

W 2019 roku: 

 przeprowadzono 25 narad koordynacyjnych (24 w 2018 r.), 

 wystawiono 389 protokołów z narad koordynacyjnych (359 w 2018 r.), 

 wprowadzono do bazy GESUT 389 projektów (359 w 2018 r.), 

 ogółem obsłużono 389 interesantów w sprawie uzgodnień sytuowania projektowanych sieci 

uzbrojenia terenu (359 w 2018 r.). 

 

15.4. Gospodarka  nieruchomościami 

W 2019 roku wykonywane były następujące zadania: 

 zawarto 12 umów na wykonanie operatów szacunkowych (14 umów w 2018 r.), 

 prowadzono 92 postepowań dotyczących ustalania odszkodowania za działki przejęte  

z mocy prawa na rzecz gminy i powiatu w wyniku podziału (68 postępowań w 2018 r.), 

 wydano 1 decyzję w sprawie naliczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości Skarbu Państwa (5 decyzji w 2018 r.), 

 wystawiono 25 faktur (24 faktury w 2018 r.), 

 prowadzono 28 postępowań mających na celu ograniczenie sposobu korzystania  

z nieruchomości (18 postępowań w 2018 r.), 

 wydano 4 decyzje potwierdzające nabycie z mocy prawa własności nieruchomości na rzecz 

Skarbu Państwa (1 decyzję wydano w 2018 r.), 

 złożono 51 wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności do 

nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatu Siedleckiego (198 wniosków w 2018 r.), 
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 wydano 1 decyzję dotyczącą ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomości 

Skarbu Państwa, 

 prowadzono 1 sprawę dotyczącą wyrażenia zgody na umiejscowienie urządzenia 

technicznego na  nieruchomości (6 spraw w 2018 r.), 

 prowadzono 3 sprawy dotyczące udzielenia zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości  

( 8 spraw w 2018 r.). 

 

XVI. Porządek publiczny, bezpieczeństwo obywateli, obronność  

i obrona cywilna 

 

16.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny 

Z informacji Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o stanie bezpieczeństwa  

i porządku publicznego na terenie powiatu siedleckiego wynika, iż w 2019 roku na terenie 

działania Komisariatów Policji w Mokobodach, Mordach i Skórcu stwierdzono ogółem 440 

przestępstw (w 2018 roku - 470). Do przestępstw mających bezpośredni wpływ na stan 

bezpieczeństwa i porządku publicznego w całym powiecie siedleckim ziemskim, należy 

zaliczyć głównie przestępstwa o charakterze kryminalnym, określane jako najbardziej 

uciążliwe dla mieszkańców. 

W roku 2019 na terenie powiatu siedleckiego w tej kategorii przestępstw stwierdzono 

ogółem 251 czynów (w 2018 roku - 288), co ustaliło dynamikę na poziomie 87,1%. 

Wykrywalność ogólna przestępstw stwierdzonych w powiecie siedleckim wyniosła 

81,94% i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 4,82 punktu procentowego. 

Wykrywalność przestępstw o charakterze kryminalnym wyniosła 69,73% i w porównaniu do 

roku 2018 była wyższa o 6,23 punktu procentowego. 

Analiza wyników osiągniętych przez Komisariaty Policji w 7 kategoriach przestępstw 

uznanych jako najbardziej uciążliwe dla społeczeństwa (bójka/pobicie, uszczerbek na zdrowiu, 

kradzież cudzej rzeczy, kradzież samochodu, rozbój/kradzież rozbójnicza/wymuszenie 

rozbójnicze, kradzież z włamaniem i uszkodzenie mienia) wykazała, że na terenie działania 

Komisariatu Policji w Mokobodach liczba tych przestępstw wyniosła 40 (2018 r. - 47), na 

terenie działania Komisariatu Policji w Mordach – 38 (2018 r. - 46), natomiast na terenie 

działania Komisariatu Policji w Skórcu-26 (2018 r. - 37). 

Policjanci z Komisariatów Policji w 2019 roku na terenie swego działania ujawnili 5227 

wykroczeń (2018-5056), wobec ich sprawców zastosowali 3813 pouczeń (2018 r. - 4039), 
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nałożyli 891 mandatów karnych (2018 r. - 796) oraz sporządzili dokumentację do 293 

wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Siedlcach (2018 r. - 221). W omawianym okresie 

na terenie działania Komisariatów Policji przeprowadzono ogółem 4397 interwencji (2018 r.- 

5118). 

W 2019 roku na terenie powiatu siedleckiego zaistniały 84 wypadki, w których zginęło 

16 osób, a 118 doznało obrażeń ciała. W porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku 

wzrosła liczba wypadków drogowych o 8, liczba ofiar śmiertelnych wzrosła o 8, liczba osób 

rannych wzrosła o 1. Liczba zdarzeń drogowych kwalifikowanych jako kolizje  

w analizowanym roku wyniosła 816 (2018 r. - 955), co zarysowało znaczny spadek. Poziom 

zagrożenia wypadkami drogowymi na terenie poszczególnych gmin powiatu obrazuje poniższa 

tabela:  

Gmina 
Rok 2018 Rok 2019 

wypadki zabici ranni wypadki zabici ranni 

DOMANICE 1 0 1 2 0 7 

KORCZEW 1 0 1 2 0 7 

KOTUŃ 5 1 8 8 3 7 

MOKOBODY 4 0 9 8 5 8 

MORDY 9 1 11 7 0 8 

PAPROTNIA 0 0 0 4 0 6 

PRZESMYKI 0 0 0 2 0 3 

SIEDLCE 27 1 41 21 5 27 

SKÓRZEC 2 0 2 4 1 3 

SUCHOŻEBRY 7 2 14 8 1 13 

WIŚNIEW 10 0 17 6 0 11 

WODYNIE 1 0 1 3 0 3 

ZBUCZYN 9 3 12 9 1 15 

OGÓŁEM: 76 8 117 84 16 118 
Źródło: Komenda Miejska Policji w Siedlcach 

 

16.2.Bezpieczeństwo przeciwpożarowe  

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe na terenie Powiatu Siedleckiego zapewnia Komenda 

Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach wraz z jednostkami ratowniczo-gaśniczymi 

oraz jednostkami ochotniczych straży pożarnych. 

W 2019 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu siedleckiego 

interweniowały podczas 1180 zdarzeń, co w porównaniu z rokiem 2018 stanowi spadek  

o 12,98% liczby interwencji tj. o 176. W ogólnej liczbie zdarzeń pożary stanowiły 411, 

miejscowe zagrożenia stanowiły 721 ogółu interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej 

a fałszywe alarmy 48.   

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 
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wyjeżdżały do zdarzeń co 4 godz. 16 min. 38 sek. Ilość zdarzeń w rozbiciu na pożary, 

miejscowe zagrożenia i alarmy fałszywe w układzie gmin przedstawia poniższa tabela. 

 

Gmina 

 

Ogółem zdarzeń 

 

Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe 

2018 2019 

Wzrost(+

) 

Spadek(-) 

w st. do 

roku 

poprzedni

ego 

2018 2019 

Wzrost(+) 

Spadek(-) 

w st. do 

roku 

poprzedni

ego 

2018 2019 

Wzrost(+) 

Spadek(-) 

w st. do 

roku 

poprzedni

ego 

2018 2019 

Wzrost(+) 

Spadek(-) 

w st. do 

roku 

poprzedni

ego 

DOMANICE 37 34 -3 4 10 6 33 23 -10 0 1 1 

KORCZEW 50 31 -19 14 10 -4 35 21 -14 1 0 -1 

KOTUŃ 181 138 -43 38 45 7 135 90 -45 8 3 -5 

MOKOBODY 59 66 7 16 20 4 42 42 0 1 4 3 

MORDY 88 67 -21 25 22 -3 59 41 -18 4 4 0 

PAPROTNIA 38 44 6 7 12 5 31 31 0 0 1 1 

PRZESMYKI 43 46 3 16 13 -3 23 30 7 4 3 -1 

SIEDLCE 286 254 -32 75 62 -13 198 171 -27 13 21 8 

SKÓRZEC 128 141 13 55 79 24 72 61 -11 1 1 0 

SUCHOŻEBRY 54 58 4 18 12 -6 31 45 14 5 1 -4 

WIŚNIEW 166 100 -66 59 44 -15 105 55 -50 2 1 -1 

WODYNIE 101 66 -35 37 28 -9 63 37 -26 1 1 0 

ZBUCZYN 125 135 10 49 54 5 75 74 -1 1 7 6 

OGÓŁEM 1356 118

0 

-176 413 411 -2 902 721 -181 41 48 7 

Źródło: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach 

 

Wzrost ilości zdarzeń odnotowano na terenie sześciu gmin, największy w: Paprotni 

(15,79%), Mokobodach (11,86%), Skórcu (10,16%). Spadki ilości interwencji zanotowano na 

terenie gmin: Wiśniew (39,76%), Korczew (38,00%), Wodynie (34,65%). 

Analiza zdarzeń pod kątem ich powstania pokazuje, że największą ilość zdarzeń 

odnotowano w gminie Siedlce – 254, co stanowi 12,40% ogółu zdarzeń w powiecie siedleckim. 

Drugą gminą, w której odnotowano najwięcej zdarzeń jest gmina Skórzec – 141 zdarzeń, co 

stanowi 6,88% ogółu zdarzeń. Najwięcej pożarów odnotowano w gminach: Skórzec, Siedlce, 

Zbuczyn. 

Biorąc pod uwagę rodzaj obiektów wynika, że najwięcej pożarów powstało w obiektach 

związanych z działalnością rolniczą (uprawy, rolnictwo) – w 147 przypadkach, w innych 

obiektach (środki transportu, obiekty magazynowe, obiekty produkcyjne) – w 92 przypadkach, 

w obiektach mieszkalnych – w 52 przypadkach, w 85 przypadkach działania ratowniczo-

gaśnicze prowadzone były w lasach. Według analizy danych miejscowych zagrożeń najwięcej 

zdarzeń odnotowano: w grupie środki transportu – 256 przypadków,  

w grupie inne obiekty (m.in. związane z usuwaniem drzew z jezdni, czy też usuwaniem gniazd 

agresywnie zachowujących się owadów błonko-skrzydłowych) –239 przypadków,  

w grupie obiekty mieszkalne odnotowano - 163 przypadki.  
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16.3. Działania Wydziału Zarządzania Kryzysowego  

Działania Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Siedlcach 

realizowano w oparciu o zadania wynikające z ustaw i przepisów w zakresie zarządzania 

kryzysowego, obronności, obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych,  

z uwzględnieniem współdziałania i ścisłej współpracy z administracją samorządową, rządową 

oraz służbami, inspekcjami i strażami. 

1. W celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, 

inspekcjami i strażami oraz zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli utworzona Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Siedleckiego, zgodnie 

z planem pracy w 2019 roku odbyła trzy posiedzenia (w terminach 28 marca, 28 czerwca 

oraz 19 grudnia). Szczegółowa informacja z pracy Komisji przedstawiana jest na sesji Rady 

Powiatu. Tematami omawianymi były następujące zagadnienia:   

1) informacja Komendanta Miejskiego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku na 

terenie Powiatu Siedleckiego w 2018 roku; 

2) informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie ochrony 

przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych na terenie Powiatu Siedleckiego  

w 2018 r; 

3) zakłady zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie 

powiatu siedleckiego; 

4) rolniczy handel detaliczny – nowe wymagania w świetle przepisów prawa; 

5) informacja na temat bieżącej sytuacji dotyczącej ASF; 

6) zagrożenia związane z amerykańskim zgnilcem pszczół; 

7) skuteczność działań skierowanych na wzrost poziomu bezpieczeństwa i porządku  

w ruchu drogowym na terenie powiatu siedleckiego; 

8) stan infrastruktury drogowej przy gminnych szkołach i przylegających drogach 

powiatowych; 

9) sposoby zapobiegania wystąpieniu salmonellozy na fermach drobiu  

i w gospodarstwach; 

10) jakość żywienia dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych powiatu siedleckiego; 

11) ocena obciążenia uczniów ciężarem tornistrów; 

12) organizacja ratownictwa specjalistycznego na terenie powiatu, siły odwodowe i plutony 

wsparcia; 

13) narażenie na substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy 

technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w nadzorowanych 
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zakładach - rozszerzona lista po zmianach w klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem 

CLP (np. benzyna, formaldehyd); 

14) opiniowanie projektu budżetu na 2020 rok w zakresie środków przeznaczonych na 

zapobieganie zagrożeniom porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 

15) omówienie i zatwierdzenie planu pracy Komisji na 2020 rok; 

16) przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji w 2019 roku. 

2. W celu poprawy stanu i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oraz ograniczenie 

przestępczości realizowano „Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Siedleckiego.  

W realizacji Programu uczestniczą 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. Coroczną informację z realizacji programu przedkładano Radzie 

Powiatu. 

3. W zakresie zarządzania kryzysowego współpracowano i współdziałano z samorządami 

gminnymi, powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami w zakresie prowadzenia 

monitoringu i przeciwdziałaniu zagrożeniom oraz wymiany niezbędnych informacji, 

dotyczących aktualnego stanu zagrożeń na terenie powiatu. Opracowano „Powiatowy Plan 

Zarządzania Kryzysowego”, który został uzgodniony przez właściwe służby, inspekcje 

i straże oraz zatwierdzony przez Wojewodę  Mazowieckiego. Zatwierdzono 

zaktualizowany „Powiatowy Plan Ratowniczy  dla obszaru miasta Siedlce i Powiatu 

Siedleckiego”. 

4. W zakresie ochrony przeciwpowodziowej zaktualizowano „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 2019 roku od 30 stycznia do 5 lutego w związku z nagłym wzrostem stanu wód na rzece 

Bug i przekroczeniem stanu ostrzegawczego na wodowskazie we Frankopolu na terenie 

gminy Korczew wprowadzono stan pogotowia przeciwpowodziowego, stan ostrzegawczy 

obowiązywał w okresie 31 stycznia do 4 lutego 2019 roku. Poza tym w wyniku ulewy  

i wzrostem poziomu wody w rzece Liwiec na obszarze Gminy Mokobody w okresie od 24 

do 28 maja 2019 roku wprowadzone było pogotowie przeciwpowodziowe. 
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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. 

5. W roku sprawozdawczym Wydział Zarządzania Kryzysowego realizował następujące 

zadania z zakresu spraw obronnych: 

1) organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu siedleckiego- 

Powiatowa Komisja Lekarska pracowała w okresie od 27.03.2019 r. do 23.04.2019 r. 

Komisja odbyła 19 posiedzeń wydając 539 orzeczeń w sprawie zdolności do czynnej 

służby wojskowej. Przed Powiatową Komisją Lekarską stawiło się 480 osób rocznika 

podstawowego, co stanowi ok. 97% wezwanych. Stawiennictwo osób wzywanych do 

kwalifikacji wojskowej z terenu naszego powiatu od wielu lat jest jednym  

z najwyższych w województwie mazowieckim; 

2) organizacja i realizacja powiatowych ćwiczeń obronnych pod kryptonimem „LIWIEC 

2019”- w dniach 3-4 października 2019 r. przeprowadzono powiatowe ćwiczenia 

obronne na temat: Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja 

przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin  

w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny, ćwiczenia 

przeprowadzono z udziałem Burmistrza Miasta i Gminy Mordy, Wójtów Gmin oraz 

powiatowych służb, inspekcji i straży; 

3) wykonywanie 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 – dnia 28 listopada 2019 roku na terenie 9 gmin powiatu 

siedleckiego na sygnał WKU Siedlce rozwijano akcję kurierską; 

4) dokonanie uzgodnień z Wojskową Komendą Uzupełnień w Siedlcach w zakresie 

przedsięwzięć mobilizacyjnych; 

5) przygotowanie 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; 

6) sporządzenie sprawozdań w ramach przygotowania oraz wykorzystania podmiotów 

leczniczych na potrzeby obronne państwa; 

7) prowadzenie kancelarii niejawnej i spraw związanych z ochroną informacji niejawnych. 
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6. 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 (Kotuń, Przesmyki). 

7. W celu wsparcia rozwoju potencjału Policji – dofinansowano zakup samochodu osobowego 

dla Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. Ponadto sfinansowano zakup drobnego sprzętu 

sportowego jako nagrody dla uczestników Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz Turnieju 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Oprócz tego ze środków finansowych Wydziału 

Zarządzania Kryzysowego pokryto koszty remontu uszkodzeń chodnika i przepustu 

powstałego wskutek ulewnego deszczu w miejscowości Żuków na terenie gminy 

Mokobody. 

 

 

XVII. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 
 

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, poniżej 

opisano stan ich realizacji. 
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17.1. I Cel strategiczny: Rozwój potencjału gospodarczego powiatu siedleckiego 

Cel operacyjny 1. Rozwój i usprawnienie układu komunikacyjnego na terenie Powiatu 

Powiat Siedlecki w 2019 roku realizował wiele zadań inwestycyjnych i remontowych. 

Zadaniami, które połączyły główne szlaki komunikacyjne na terenie powiatu były:  

1) Przebudowa drogi powiatowej nr 3634W Wołyńce – Mościbrody na odcinku od mostu 

do m. Wólka Wiśniewska, 

2) Przebudowa drogi powiatowej nr 3674W od DK nr 2 Jagodne – Kopcie, 

3) Remont drogi powiatowej nr 3631W Pruszynek – Stok Ruski – Mordy w miejscowości 

Stok Ruski i Kolonia Mordy na odcinku od km 4+121 do 8+421, 

4) Remont drogi powiatowej nr 3638W Zbuczyn – Czuryły – Krzymosze – Wyczółki na 

odcinkach od granicy z gminą Zbuczyn do drogi wojewódzkiej nr 698 od km 7+900 do 

km 9+612 i od km 10+050 do km 12+254 oraz od km 12+346 do km 12+900. 

 

Cel operacyjny 2. Wsparcie konkurencyjności gospodarczej Powiatu  

Starostwo Powiatowe w Siedlcach jest członkiem Lokalnej Grupy Działania Ziemi 

Siedleckiej, która działa na terenie powiatu siedleckiego.  

W 2019 roku Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej kontynuowała wdrażanie 

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla obszaru 

objętego działaniem LGD ZS.  

W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 – 2020 ogłoszono następujące nabory: 

1) ,,Wspieranie ochrony środowiska poprzez inicjatywy proekologiczne i chroniące 

lokalne zasoby przyrodnicze”, 

2) ,,Wspieranie działań polegających na rewitalizacji obiektów i miejsc należących do 

lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego”, 

3) ,,Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz rozwój współpracy 

międzysektorowej”, 

4) ,,Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych”, 

5) ,,Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych" - 

dotyczyło tylko projektu pt. "Forum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Siedleckiej”, 

6) ,,Wspieranie działań polegających na budowie lub modernizacji i adaptacji obiektów 

użyteczności publicznej oraz zmianie zagospodarowywania przestrzeni publicznej”, 
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7) ,,Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób 

realizujących operacje w tym zakresie”, 

8) ,,Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie 

kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie”, 

9) ,,Wspieranie działań polegających na poprawie dostępności komunikacyjnej”, 

10) „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich 

kompetencji – nowoutworzone podmioty gospodarcze”, 

11) „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich 

kompetencji rozwijanie działalności gospodarczej przez PES lub tworzenie miejsc 

pracy dla osób z grup defaworyzowanych”, 

12) ,,Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych” - dotyczy 

tylko projektu pt. ,,Forum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Siedleckiej”. 

 

Cel operacyjny 3. Przyjazna i nowoczesna administracja 

W Starostwie Powiatowym w roku 2019 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 za 

pośrednictwem serwisu informacyjno-usługowego dla przedsiębiorców www.biznes.gov.pl 

oraz Geoportalu Powiatu Siedleckiego.  

Poprzez Geoportal Powiatu Siedleckiego https://powiatsiedlecki.geoportal2.pl/ 

udostępniane były dane z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz e-usługi 

dla: 

a) geodetów - umożliwiające m.in. elektroniczne zgłaszanie prac geodezyjnych, 

pobieranie materiałów wraz z możliwością elektronicznej płatności za nie, 

b) rzeczoznawców majątkowych - udostępniane były dane z bazy RCiWN, 

c) inwestorów i projektantów - umożliwiono im elektroniczne składanie wniosków 

o skoordynowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu oraz realizację narad 

koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

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 
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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. 

Informatyzacja urzędu – wprowadzanie nowych technologii i rozwiązań 

W roku 2019 kontynuowano wymianę komputerów z systemem operacyjnym Windows 

Vista na nowsze o lepszych parametrach z systemem Windows 10. Komputery z systemem 

Windows 7, które spełniały wymagania producenta oprogramowania były aktualizowane do 

Windows 10. Wsparcie producenta dla Windows Vista zakończyło się 11.04.2017 r. i od tego 

okresu komputery z tym oprogramowaniem nie miały aktualizacji zabezpieczeń i poprawek 

a tym samym były bardziej narażone na zagrożenia bezpieczeństwa i wirusy. Koniec wsparcia 

producenta dla Windows 7 zaplanowany został przez producenta na 14 stycznia 2020 r. 

 Wymieniono 10 komputerów stacjonarnych najbardziej przestarzałych technologicznie 

– wraz z oprogramowaniem systemowym i biurowym oraz wymieniono 2 komputery 

przenośne. Na dzień 31.12.2019 r. pozostało w użytkowaniu 6 komputerów stacjonarnych i 2 

komputery przenośne z oprogramowaniem Windows Vista/XP a więc wymagających pilnej 

wymiany. 

Zakupiono 6 drukarek stanowiskowych i 1 urządzenie wielofunkcyjne. W Wydziale 

Budownictwa wdrożono program ułatwiający zarządzanie wydawanymi dokumentami 

ESTIMA ARCHITEKTURA. 

Pozostała infrastruktura sprzętowo-programowa była na bieżąco monitorowana i w razie 

potrzeb konserwowana, bądź naprawiana. Programy wspomagające realizację zadań były na 

bieżąco aktualizowane w ramach umów serwisowych lub zakupionych odnowień licencji. 

Ponadto w dniu 19 września 2019 roku zostało zawarte Porozumienie nr SOW/259/2019 

pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Powiatem 

Siedleckim w sprawie wdrożenia Systemu Obsługi Wsparcia - ogólnopolskiej platformy 

informatycznej wspomagającej działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Celem 

Porozumienia jest rozwój e-usług w administracji publicznej oraz usprawnienie procesu 

składania wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON przez osoby niepełnosprawne a także 

podmioty działające na ich rzecz. Wnioski w Systemie Obsługi Wsparcia osoby 

niepełnosprawne mogą składać od 2020 roku. 

W 2019 roku na szkoleniach i konferencjach jedno i wielodniowych przeszkolono 103 

pracowników Starostwa Powiatowego w Siedlcach. Koszt szkoleń to 49.813,44 zł. 
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Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uczestniczyli w 33 

szkoleniach.  

Pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nieustannie podnoszą 

swoje kwalifikacje zawodowe w różnych kursach i szkoleniach w celu lepszej, efektywnej  

i skutecznej pracy.  

W 2019 r. w „Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach” przeznaczono 2.120,83 zł na 

szkolenia dla pracowników, a w „Domu nad Liwcem” przeznaczono 212,50 zł na szkolenia dla 

pracowników. 

Tematyka szkoleń oraz liczba osób biorących w nich udział z obu jednostek: 

1) „Vademecum Administratora Ochrony Danych” – 1 osoba; 

2) Szkolenie „Szczególne potrzeby dzieci w pieczy zastępczej” - 1 osoba; 

3) „Prawidłowa diagnoza jako klucz do pomocy dziecku krzywdzonemu”  

– 3 osoby; 

4) Szkolenie z zakresu BDO – 2 osoby; 

5) Szkolenie „Kadry” – 1 osoba.  

Z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach 3 pracowników uczestniczyło w 2019 

roku w szkoleniu. Koszt szkolenia wyniósł 710,00 zł. 

W 2019 r. z Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” udział w szkoleniu brał jeden 

pracownik – koszt 995,00 zł.  

Nauczyciele i wychowawcy SOSW w Stoku Lackim podnoszą swoje kwalifikacje 

zawodowe. Dyrektor wspiera i dofinansowuje dokształcanie nauczycieli. W 2019 roku 

nauczyciele ukończyli następujące formy doskonalenia: 

1) studia podyplomowe: 

a) Terapia i rehabilitacja sensoryczna; 

b) Integracja sensoryczna; 

c) Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju; 

d) Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera; 

e) Logopedia; 

2) szkolenia: 

a) Wprowadzenie do treningu jedzenia i karmienia; 

b) VB-MAPP – behawioralne narzędzia konstruowania programów terapeutycznych 

i mierzenia wyników terapii, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności 

językowych; 

c) VB-MAPP ocena umiejętności i planowanie terapii; 
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d) Obsługa oraz wykorzystanie programu Mówik w terapii osób niemówiących; 

3) kursy: 

a) Terapia Neurotaktylna. 

 

Cel operacyjny 4. Środowisko i energetyka  

W roku 2019 gminy z terenu powiatu siedleckiego wykonały rozbudowę linii 

energetycznych w ramach, których zawieszonych zostało 322 szt. lamp oświetlenia ulicznego 

na łączną kwotę 1.277.312,31 zł. 

 

Cel operacyjny 5. Promocja gospodarcza Powiatu 

Powiat Siedlecki aktywnie współpracuje z samorządami partnerskimi z Niemiec - Powiat 

Oberhavel, Francji - Miasto Neveres, Ukrainy - Rejon Dubieński oraz Białorusi – Brzeski 

Miejski Komitet Wykonawczy. Najważniejsze obszary współpracy to wymiana kulturalna, 

młodzieżowa, a także gospodarcza.  

W wymiarze gospodarczym najaktywniej rozwija się współpraca z Powiatem Oberhavel 

(Niemcy).  Zarówno w Powiecie Oberhavel jak i w Powiecie Siedleckim organizowane są 

spotkania z przedsiębiorcami z różnych branż, podczas których prowadzone są rozmowy 

mające na celu nawiązanie i podtrzymywanie kontaktów handlowych i gospodarczych.  

W styczniu 2019 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 czerwcu 2019 roku 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 sierpniu Powiat Siedlecki gościł przedstawicieli Powiatu Oberhavel na Dożynkach 

Powiatu Siedleckiego, natomiast w pierwszy weekend września, podczas Międzynarodowych 

Dni z Doradztwem Rolniczym w Siedlcach, Powiat Siedlecki gościł przedstawicieli branży 
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agroturystycznej Powiatu Oberhavel w Niemczech, którzy prezentowali rodzime wyroby 

partnerskiego samorządu. 

XXVI 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.  

 We wrześniu 2019 roku delegacja z powiatu siedleckiego wzięła udział w Forum 

Gospodarczym Miasta Brześć. Podczas Forum podmioty gospodarcze oraz instytucje 

współpracujące i działające na rynkach Polskim i Białoruskim miały okazje nawiązać kontakty 

handlowe i biznesowe. Następnie w listopadzie 2019 roku delegacja powiatu siedleckiego 

wzięła udział w Spotkaniu Samorządów Partnerskich Miasta Brześć w Mołodecznie z udziałem 

przedstawicieli dyplomacji obu krajów: Polski i Białorusi.  

 

17.2. 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 2019 

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, nauczycielom, młodzieży z SOSZW w Stoku Lackim, wychowanków 

MOW Gostchorz oraz MOW Wojnów. 

W Poradni w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.  wydano 1068 opinii oraz 368 

orzeczeń.  

Utrzymano ilość posiedzeń Zespołów Orzekających do dwóch razy w miesiącu (tj. I i III 

środa miesiąca). 

Inną formą pomocy psychologicznej były Warsztaty Umiejętności Wychowawczych dla 

rodziców i opiekunów. Tę formę pracy prowadziło dwóch wykwalifikowanych psychologów 

placówki. W okresie sprawozdawczym warsztaty ukończyło 6 grup rodziców - 67 osób. Każda 

z grup uczestniczyła w cyklu 7 spotkań (łącznie 21 godz. zajęć dla każdej z grup). Głównym 

celem prowadzonych zajęć było wzmocnienie rodziców w ich rolach wychowawczych, tak aby 

zapobiegać różnego rodzaju trudnościom wychowawczym.   

Z usług Poradni w okresie styczeń – grudzień 2019 roku skorzystało po raz pierwszy 578 

osób. Liczba dzieci i młodzieży, która przynajmniej jeden raz skorzystała z pomocy 
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pracowników Poradni w w/w okresie było 1159 i tak w wieku: 

 do 3 – go roku życia – 63, 

 w wieku przedszkolnym – 238, 

 dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej – 806, 

 dzieci uczęszczających do gimnazjum – 50 (I półrocze 2019 r.), 

 dzieci ze szkół ponadgimnazjalnych – 2. 

 

Działania psychologów: 

 Psychologowie zatrudnieni w Poradni w odpowiedzi na sygnały płynące ze środowiska 

rodzinnego, przedszkolnego, szkolnego, medycznego, podejmowali szereg zadań. 

Do działań podjętych przez psychologów w 2019 roku zalicza się: 

 przeprowadzanie diagnozy psychologicznej zaburzeń rozwojowych i zachowań 

dysfunkcyjnych, konsultacje z rodzicami na terenie poradni oraz interwencje na 

terenie domu rodzinnego dziecka, 

 prowadzenie warsztatów tematycznych na terenie szkół dla uczniów, nauczycieli  

i rodziców, rodzin zastępczych,  

 upowszechnianie wiedzy psychologicznej wśród rodziców i nauczycieli poprzez 

wygłaszanie prelekcji, wykładów, 

 działania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (od 0 do rozpoczęcia 

nauki szkolnej), w tym diagnoza dziecka oraz terapia dzieci i ich rodzin, 

 prowadzenie indywidualnych konsultacji dla rodziców, pedagogów szkolnych, 

nauczycieli, dyrektorów placówek – na terenie Poradni oraz na terenie szkół  

i placówek oświatowych. 

Psycholodzy/pedagodzy kontynuowali także działania na terenie placówek w ramach 

współpracy ze szkołami.  

W ramach działalności terapeutycznej i doradczej prowadzona była terapia rodzin, terapia 

psychologiczna i konsultacje psychologiczne. Najczęściej zgłaszane problemy dotyczyły 

trudności wychowawczych dzieci, których źródłem był stan zdrowia dziecka. Na terenie 

Poradni przeprowadzono 841 konsultacji psychologicznych. 

W Treningu Zastępowania Agresji uczestniczyło 4 grupy uczniów (22 osób). Zajęcia te 

miały na celu naukę podstawowych umiejętności społecznych w tym komunikacji, radzenia 

sobie z emocjami, lękiem, stresem, rozwiązywaniem problemów, stawiania i realizacji 

określonych celów, nauczania młodych ludzi samokontroli złości i agresji. 
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Z Technik Uczenia się skorzystało 4 grupy uczniów (34 osób). Celem tych spotkań był 

trening umiejętności poznawczych oraz techniki usprawniające organizację procesu uczenia  

i planowania. 

Trening Pewności Siebie obejmował 6 spotkań i ukończyło je 4 grupy uczniów (41 osób). 

Program ten zakładał wsparcie i rozwijanie umiejętności radzenia sobie z przemocą słowną  

i fizyczną, jakiej doznają dzieci na terenie szkoły. 

W grupowych zajęciach z Psychomotoryki uczestniczyło 15 dzieci w wieku od 5 do 9 lat 

(4 grupy). Spotkania odbywały się raz w tygodniu w grupach 4 - 5 osobowych. Zajęcia 

prowadzone były jednocześnie przez dwóch terapeutów w sali dostosowanej do ćwiczeń 

gimnastycznych z zakresu integracji sensorycznej. 

W zajęciach z Sensoplastyki i terapii ręki uczestniczyło 33 dzieci w wieku od 5 do 8 lat. 

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w grupach 5 – 6 osobowych i prowadzone były 

jednocześnie przez dwóch terapeutów.  Podczas zajęć wykorzystywana jest sensoplastyka, 

metoda polegająca na kolorowej stymulacji, która wpływa na wszystkie zmysły: węch, wzrok, 

dotyk, słuch, smak. Sensoplastyka to mnogość faktur, tekstur oraz cała paleta ekologicznych 

barw. Tego typu forma pracy z dziećmi wpływa na rozwój kreatywności i twórczego myślenia 

dzieci. Zajęcia te przeznaczone były głównie dla dzieci z problemami w zakresie dużej i małej 

motoryki, problemami manualnymi grafomotorycznymi. 

Psycholodzy, pedagodzy i logopedzi podczas pracy w terenie przeprowadzili zajęcia  

z uczniami w klasach szkół podstawowych i gimnazjum (I półrocze) o różnej tematyce m.in.: 

motywacja do nauki, integracja zespołu klasowego – rozwiązywanie konfliktów, sposoby 

radzenia sobie z trudnymi emocjami w tym z stresem egzaminacyjnym, jak skutecznie się uczyć 

– techniki uczenia się, podnoszenie poczucia własnej wartości, warsztaty na temat AIDS, HIV, 

profilaktyka uzależnień, zajęcia zawodoznawcze, zajęcia dotyczące cyberprzemocy, diagnoza 

środowiska klasowego, przesiewowe badania logopedyczne i neurorozwoju. Łącznie zajęcia 

przeprowadzono zajęcia/warsztaty w 18 placówkach. Brali czynny udział w różnego rodzaju 

szkoleniach rad pedagogicznych, prelekcjach czy warsztatach skierowanych do rodziców,  

i nauczycieli. Pełna oferta Poradni jak również wzory druków wniosków zamieszczone były na 

stronie internetowej Poradni.   

  W 2019 r. nastąpiła dalsza kontynuacja konsultacji wstępnych psychologicznych dla 

rodziców. Miały one na celu określenie jakie kroki diagnostyczne należy podjąć, aby udzielić 

wsparcia zainteresowanym. Psycholog po przeprowadzeniu pogłębionego wywiadu z rodzicem 

mógł w stanie ocenić, jakie działania diagnostyczne lub terapeutyczne powinny zostać podjęte. 
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Kontynuowano dyżur telefoniczny w Stoku Lackim tj. w poniedziałki i środy w godz. 

12.30 - 13.30. Psycholodzy udzielali informacji, odpowiedzi na pytania dotyczące organizacji 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej, kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego 

oraz obowiązujących przepisów prawa oświatowego i procedur diagnostycznych w naszej 

placówce. Z porad psychologicznych korzystali głównie nauczyciele, dyrektorzy szkół, jak 

również rodzice dzieci mających trudności wychowawcze oraz trudności w nauce. 

  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stoku Lackim posiada punkt konsultacyjny. 

W punkcie realizowane były min. terapie psychologiczne, terapie logopedyczne, terapie 

integracji sensorycznej, terapie taktylne, terapie rodzin, konsultacje neurologiczne, 

sensoplastykę z elementami terapii ręki, Treningi Pewności Siebie, Warsztaty Umiejętności 

Wychowawczych. Dodatkowo wprowadzono elektroniczny rejestr dzieci badanych EKP 

(Elektroniczny Kalendarz Pacjenta), co bardziej usprawniło pracę  

w sekretariacie przy rejestracji dzieci, oraz dodatkowo lepiej zabezpiecza dane osobowe 

naszych interesantów. 

 

Cel operacyjny 2. Aktywizacja społeczności lokalnych w ramach organizacji pożytku  

publicznego 

Współpraca Powiatu Siedleckiego w roku 2019 z organizacjami pozarządowymi 

działającymi w sferze pożytku publicznego przebiegała zgodnie z przyjętymi programami oraz 

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. Informowanie o możliwościach pozyskiwania środków finansowych ze źródeł 

zewnętrznych.  

4. Współorganizowanie oraz obejmowanie Patronatu nad przedsięwzięciami organizacji.  

5. Promowanie działań organizacji na stronie internetowej powiatu.   

6. Prowadzenie bazy danych organizacji działających na terenie powiatu.   

W 2019 roku wysokość przyznanych (w formie dotacji) środków publicznych 

przeznaczonych na realizację powyższych zadań wyniosła: 

a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – dotacja celowa – 328.000 zł, wykonanie 

zadania – 316.670 zł, 
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b) turystyka i krajoznawstwo – dotacja celowa – 14.000 zł, wykonanie zadania –                         

7.850 zł, 

c) nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna – dotacja celowa – 198.000 zł,   

wykonanie zadania – 197 998,95 zł. 

Powiat Siedlecki corocznie wspiera inicjatywy podejmowane przez pozarządowe 

organizacje turystyczne.  

W 2019 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: 

1) IV Rajd ,,Powitanie wiosny w Dąbrowie” – Rajd odbył się w dniu 23 marca 2019 r., od 

krótkiej pogadanki na temat historii miasta Siedlce i jego zabytków. Następnie przejazd 

autokarem na trasie Siedlce-Dąbrowa. Zwiedzanie obiektów na trasie: Zbuczyn, Krzesk 

Majątek, Próchenki, Mszanna, Łosice, Niemojki. Po zwiedzaniu Muzeum Ziemiaństwa 

w Dąbrowie Oddziału Muzeum Regionalnego w Siedlcach zajęcia w grupach: 

wykonywanie stroików świątecznych na stół wielkanocny. Poczęstunek w formie 

ogniska, następnie konkurs na najładniejszy stroik, konkurs piosenki turystycznej, 

wiedzy krajoznawczej. Wręczenie dyplomów, nagród i upominków. Impreza 

promowała region i powiat siedlecki. Poznanie atrakcji turystycznych podlaskiej części 

województwa mazowieckiego, a także kultywowanie tradycji i zwyczajów 

wielkanocnych. 

2) XXXVIII Rajd w Rocznicę Bitwy pod Iganiami - Rajd odbył się w dniu 10.04.2019 r. 

Celem Rajdu była nauka historii w połączeniu z czynnym wypoczynkiem, 

kształtowanie postaw patriotycznych i uczenie nawyku czczenia miejsc pamięci 

narodowej. Młodzież uczestnicząc w pieszych wędrówkach i rowerowych rajdach 

poprawia sprawność fizyczną, uczy się uprawiania turystyki kwalifikowanej, poznaje 

walory przyrodnicze regionu. 

3) XX Mazowiecki Samochodowy i Motocyklowy Rajd Turystyczny – Gródek nad 

Bugiem 2019 – Rajd odbył się w dniu 15 września 2019 r., podczas którego 28 załóg 

samochodowych i 7 załóg motocyklowych miało do pokonania ok. 65 km z Siedlec do 

Gródka nad Bugiem według znaków nawigacyjnych, po drogach publicznych miasta 

Siedlce, powiatu siedleckiego i częściowo sokołowskiego. Impreza promowała 

uprawianie turystyki rodzinnej, a także bezpieczną kulturę jazdy.  

Id: C64F2E2F-4B17-4913-8894-8C733BA1C587. Uchwalony Strona 87



 

4) XXXVIII Rajd Nadbużański – Rajd odbył się w dniach 19-20 września 2019 r., na trasie 

Siedlce - Korczew– Serpelice. W rajdzie uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych 

miasta Siedlce i Powiatu siedleckiego, opiekunowie oraz przewodnicy PTTK. 

Uczestnicy rajdu brali udział w zabawach, konkursach oraz pieszych wędrówkach.  

5) XXIV Rajd choinkowy - Wieczór Wigilijny na Podlasiu Hołubla 2019 – Rajd odbył się 

w dniu 15.12.2019 r. Celem zadania była promocja powiatu siedleckiego, kultywowanie 

polskiej tradycji, wspólne kolędowanie, wymiana doświadczeń, integracja dzieci                         

z Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach ze środowiskiem działaczy PTTK                               

i harcerzy. 

 

Cel operacyjny 3. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i edukacyjnej osób 

niepełnosprawnych  

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stoku Lackim w punkcie konsultacyjnym 

realizuje swoje działania doradcze i terapeutyczne, które mają służyć poprawie komunikacji dla 

rodziców i badanych dzieci. Realizowana była tam min. terapia psychologiczna, terapia 

logopedyczna, terapia integracji sensorycznej, terapia taktylna, terapia rodzin, konsultacje 

neurologiczne, sensoplastyka z elementami terapii ręki, Trening Pewności Siebie, Trening 

Zastępowania Agresji, Warsztaty Umiejętności Wychowawczych.  

Dodatkowo Poradnia na podstawie porozumienia zawartego 22 listopada 2017 r. pomiędzy 

Starostą Siedleckim, a Ministerstwem Edukacji Narodowej, 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. 

Do zadań Poradni, jako wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-

opiekuńczego, należy: 

1) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów 

rozwojowych dziecka; 

2) wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, 

specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, 

fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej; 

3) wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom; 

4) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w wymiarze do 5 godzin 

tygodniowo dla danego dziecka oraz – w zależności od potrzeb dziecka – 
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dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, 

logopedów i innych specjalistów; 

5) koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, 

w tym: 

a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach, 

b) prowadzenie akcji informacyjnych, 

c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom. 

Poradnia jako ośrodek w 2019 roku udzielała kompleksowej pomocy dzieciom i ich rodzinom 

od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 

do 3-go roku życia). W/w zadanie polegające na zapewnieniu realizacji zadań wiodącego 

ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu jest finansowane ze 

środków budżetu państwa. W ramach współpracy ze szkołami przekazano do placówek 

oświatowych informację dotycząca programu „Za życiem” i tematykę realizacji. Podpisano 

umowy zlecenia z 28 osobami mającymi odpowiednie przygotowanie do prowadzenia zajęć.  

Z w/w pomocy skorzystało 50 dzieci w przedziale wiekowym od 11 m-ca do 6 lat. W 2019 r. 

zrealizowano łącznie 2080 godzin różnych zajęć i terapii.   

Zajęcia, które były prowadzone w ramach programu „Za życiem” to: 

1) terapia psychologiczna, 

2) terapia pedagogiczna, 

3) terapia logopedyczna, 

4) terapia integracji sensorycznej, 

5) terapia neurotaktylna, 

6) rehabilitacja ruchowa, 

7) terapia polisensoryczna, 

8) terapia surdopedagogiczna, 

9) terapia tyflopedagogiczna, 

10) terapia ręki z elementami sensoplastyki. 

 

W punkcie konsultacyjnym Poradni wyposażono i przekształcono 3 sale, w których odbywają 

się zajęcia z dziećmi. Zakupiono sprzęt do terapii integracji sensorycznej dla dzieci min: 

zjeżdżalnię rolkową, zjeżdżalnię ze skrzynią, równoważnię, zjeżdżalnię gładką, równoważnię 

terapeutyczną, park linowy 2 i 6 elementowy, platformę terapeutyczną, linę terapeutyczną, 

deskorolkę. 
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Różnego rodzaju inne pomoce dydaktyczne i terapeutyczne zakupione w ramach programu 

znajdują się w w/w salach Poradni. W Programie „Za życiem” w okresie I-XII 2019 r. 

pracowało 28 specjalistów w ramach umów zleceń. W okresie sprawozdawczym z pomocy 

skorzystało 50 dzieci w przedziale wiekowym od 1-go do 6-go roku życia. Zrealizowano 

łącznie 2080 godzin zgodnie z podpisanym porozumieniem. Specjaliści podkreślali wzrost 

chęci, zaufania i współpracy dziecka w kontakcie z terapeutą, wzrost motywacji do poprawnego 

wykonania zadań przez dzieci, mniejszą częstotliwość występowania zachowań „trudnych”  

u dzieci, poprawę wykonywania ćwiczeń terapeutycznych, wzrost kompetencji 

komunikacyjnych, umiejętności motorycznych w zakresie motoryki małej i dużej, poprawę 

funkcjonowania poznawczego, społecznego i emocjonalnego dzieci, poprawę funkcjonowania 

układów sensorycznych, zwiększenie tolerancji na bodźce sensoryczne, poprawę sprawności 

fizycznej w możliwym dla dziecka zakresie, zwiększenie umiejętności i aktywności dzieci  

w środowisku wodnym, wzrost umiejętności w zakresie samoobsługi i samodzielności dzieci. 

Specjaliści podkreślali potrzebę kontynuacji systematycznych dotychczasowych oddziaływań 

terapeutycznych wobec dzieci. Rodzice dzieci korzystających ze wsparcia mogli na bieżąco 

zgłaszać swoje uwagi i propozycje dotyczące realizacji programu. Po zakończeniu cyklu zajęć 

rodzice/ opiekunowie prawni wypełniali ankiety, w których bardzo wysoko i pozytywnie 

oceniali wsparcie i pomoc specjalistów, widząc efekty podejmowanych działań. 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Stoku Lackim systematycznie realizuje 

swoje zadania poprzez:  

a) edukację, wychowanie i opiekę w poprawiających się z roku na rok warunkach; 

b) prowadzenie zajęć specjalistycznych; 

c) wpływanie na sytuację rodzinną poprzez ścisłe kontakty z urzędami gmin, gminnymi 

ośrodkami pomocy społecznej, kuratorami sądowymi; 

d) wizyty psychologa i pedagoga w środowiskach rodzinnych wychowanków 

potrzebujących pomocy.   

 

 Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i edukacyjnej osób niepełnosprawnych 

ma na celu ograniczanie oraz niwelowanie sytuacji, w których członek społeczeństwa 

nie jest w stanie w pełni 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 

Id: C64F2E2F-4B17-4913-8894-8C733BA1C587. Uchwalony Strona 90



 

prowadzona jest rehabilitacja społeczna uczestników mająca na celu umożliwienie osobom 

niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym.  

Na terenie Powiatu Siedleckiego na dzień 31 grudnia 2019 roku funkcjonowały 

2 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 oraz techniczno – stolarskiej, 

2) Warsztat Terapii Zajęciowej w Kisielanach, w którym zajęcia odbywały się w sześciu 

pracowniach: gospodarstwa domowego, multimedialna, rękodzieła artystycznego, 

krawiecko – hafciarska, gospodarczo – techniczna oraz ogrodniczo- florystyczna. 

 

Ponadto Powiat Siedlecki na mocy zawartego porozumienia z miastem Siedlce pokrywa 

koszty uczestnictwa 6 mieszkańców powiatu w Warsztacie Terapii Zajęciowej  

w Siedlcach.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach w ramach Modułu II 

programu „Aktywny samorząd” osoby ze znacznym albo umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności pobierające naukę w szkolę wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, 

a także mające otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi mogą ubiegać się  

o pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. W roku sprawozdawczym w 

ramach powyższego zadania wpłynęły 23 wnioski - zawarto 21 umów (1 osoba zrezygnowała  

z uzyskania dofinansowania, 1 osoba nie spełniła wymogów formalnych). 

W 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach po raz kolejny 

przystąpiło do realizacji programu „Wyrównywanie Różnic Między Regionami III”.   

W ramach obszaru B programu, tj. likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub 

środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym 

poruszania się i komunikowania wpłynął 1 wniosek. Wniosek został zweryfikowany 

negatywnie pod względem formalnym.  

 

Cel operacyjny 4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

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. 

Id: C64F2E2F-4B17-4913-8894-8C733BA1C587. Uchwalony Strona 91



 

W ramach programu „Aktywny samorząd” osoby niepełnosprawne zamieszkujące teren 

Powiatu Siedleckiego w 2019 roku mogły uzyskać dofinansowanie w ramach dwóch Modułów 

podzielonych na cztery obszary: 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodowym, w tym: 

Obszar A – likwidacja bariery transportowej: 

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, 

adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze 

znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu. 

W ramach zadania wpłynęły 3 wnioski, w tym 1 osobie niepełnosprawnej przyznano 

dofinansowanie do pomocy w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu. 

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu - 1 osoba 

niepełnosprawna uzyskała dofinansowanie do pomocy w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B. 

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu 

wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.  

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, 

adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 

z dysfunkcją narządu słuchu. 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym: 

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności  

(do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją 

narządu wzroku lub obu kończyn górnych. Wpłynęło 5 wniosków, w tym 4 osobom 

niepełnosprawnym przyznano dofinansowanie do pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego 

lub jego elementów oraz oprogramowania, natomiast 1 osobie niepełnosprawnej, która złożyła 

wniosek w 2019 roku, udzielono dofinansowania w 2020 roku. 

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu 

elektronicznego i oprogramowania. 

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,  

z dysfunkcją narządu wzroku - 1 osobie niepełnosprawnej przyznano dofinansowanie 

do pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania. 
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Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 

oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) 

lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją 

narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy - 3 osobom 

niepełnosprawnym przyznano dofinansowanie do pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego 

lub jego elementów oraz oprogramowania. 

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu 

elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem  

o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: 

Zadanie 1- pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Wpłynęło 5 

wniosków, w tym 4 osobom niepełnosprawnym udzielono dofinansowania do zakupu wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. 

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem 

o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. 

Wpłynęło 5 wniosków, w tym 3 osobom niepełnosprawnym udzielono dofinansowania 

do zakupu akumulatorów do posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 

i 1 osobie do naprawy elektromagnesu i elektroniki sterowania oraz przeglądu i konserwacji 

posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. 

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne 

rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze 

stopniem niepełnosprawności – wpłynął 1 wniosek, który został zrealizowany. 

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,  

w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie 

jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności. 

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub 

oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem  

o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 

z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się  

i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania. 

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla 

osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu 

opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 
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którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka - 3 osoby 

niepełnosprawne złożyły wniosek o dofinansowanie, w tym 2 osobom niepełnosprawnym 

udzielone zostało dofinansowanie do kosztów pobytu dziecka w przedszkolu oraz 1 osobie 

niepełnosprawnej do kosztów pobytu dziecka w żłobku.  

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (działania w tym zakresie 

opisane zostały przy celu II ).  

Zgodnie z art. 32 ust. 1 i ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz. U. 2019 poz. 1111 z póź. zm.) pieczę zastępczą organizuje 

powiat w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania dzieciom przez rodziców. 

Piecza zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnej lub instytucjonalnej. 

Organizowanie opieki dla dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu realizowane było 

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.  

Zadania określone w w/w programie wykonywane są za pośrednictwem powiatowego 

centrum pomocy rodzinie jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Natomiast 

instytucjonalna piecza zastępcza na terenie powiatu sprawowana jest poprzez funkcjonowanie 

placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego, tj. Dom na Zielonym Wzgórzu 

w Kisielanach oraz Domu nad Liwcem w Kisielanach – Żmichach, która rozpoczęła swoja 

działalność z dniem 01.10.2019. 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku na terenie powiatu siedleckiego funkcjonowało 45 rodzin 

zastępczych, ustanowionych dla 61 dzieci, w tym:  

 4 rodziny zawodowe - 11 dzieci,  

 12 rodzin niezawodowych – 14 dzieci,  

 29 rodzin spokrewnionych – 36 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 placówek opiekuńczo - wychowawczych typu 

socjalizacyjnego, tj. Dom na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach oraz Domu nad Liwcem 

w Kisielanach - Żmichach. 

 Na dzień 31 grudnia 2019 roku w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach 

przebywało 15 dzieci z terenu powiatu siedleckiego, natomiast w Domu nad Liwcem 
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w Kisielanach - Żmichach 16 dzieci, w tym 4 dzieci z powiatu sokołowskiego, 8 dzieci z Miasta 

Siedlce, 2 dzieci z powiatu garwolińskiego oraz 2 dzieci z powiatu grójeckiego.  

 W ramach poradnictwa i wsparcia dla rodzin w opiece nad dziećmi w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim prowadzono następujące działania:  

 pedagogizację i grupy wsparcia dla rodziców mające na celu umacnianie wychowawczej 

roli rodziny; 

 pomoc w wypełnianiu funkcji wychowawczej i opiekuńczej; 

 planowanie i realizacja procesu edukacji, rewalidacji i wychowania dziecka 

we współpracy z rodzicami; 

 pomoc w zakupie sprzętu i pomocy niezbędnych w funkcjonowaniu osób 

niepełnosprawnych; 

 pomoc w realizacji programu rządowego podręczniki MEN i „Wyprawka szkolna”; 

 udział rodziców w uroczystościach szkolnych i wydarzeniach kulturalnych; 

 pomoc rodzinom w sytuacjach trudnych (dowożenie, dożywianie itp.) poprzez kontakty 

z urzędami gmin, GOPS, PCPR, MOPR; 

 dowożenie uczniów do szkoły; 

 wsparcie w okresie wakacyjnym – dyżury opiekuńcze dla uczniów zorganizowane 

w Domu Pracy Twórczej w Chlewiskach. 

Placówka nieustannie dąży do spójności oddziaływań pedagogicznych ze środowiskiem 

rodzinnym, dlatego też w 2019 roku poradnia wspierała rodziców poprzez organizowanie 

Warsztatów Umiejętności Wychowawczych i Terapii Rodzin, oraz różnego rodzaju warsztatów 

i prelekcji organizowanych dla rodziców w placówkach oświatowych w ramach współpracy ze 

szkołami. 

 

 Cel operacyjny 5. Przeciwdziałanie bezrobociu i łagodzenie skutków bezrobocia 

Na koniec 2019 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach 

zarejestrowanych było 1347 osób bezrobotnych z terenu powiatu siedleckiego. Oznacza to, że  

w ciągu 2019 roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 382 osoby (o 22%). Mieszkańcy 

powiatu siedleckiego stanowili 48% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Siedlcach, natomiast mieszkańcy miasta Siedlce stanowili 52%, tj. 1443 

osoby. Ogółem w Urzędzie było zarejestrowanych 2790 osób bezrobotnych. 
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Wykres 1. Liczba bezrobotnych w latach 2015-2019 (stan na koniec roku)

 

Tabela 1. Wielkość bezrobocia w latach 2018-2019 

Miasto, gminy 
Liczba bezrobotnych wg stanu na dzień Dynamika  

31.12.2018 r. – 100 % 
31.12.2018 r. 31.12.2019 r. 

Miasto Siedlce 1802 1443 80,1 

g. Domanice 78 53 67,9 

g. Kotuń 174 138 79,3 

g. Korczew 76 61 80,3 

m-g. Mordy 148 121 81,8 

g. Mokobody 93 67 72,0 

g. Paprotnia 33 33 100,0 

g. Przesmyki 64 51 79,7 

g. Siedlce 390 296 75,9 

g. Skórzec 168 126 75,0 

g. Suchożebry 88 83 94,3 

g. Wodynie 104 70 67,3 

g. Wiśniew 137 99 72,3 

g. Zbuczyn 176 149 84,7 

Powiat M. Siedlce 1802 1443 80,1 

Powiat siedlecki 1729 1347 77,9 

Powiaty razem 3531 2790 79,0 

Z danych przedstawionych w Tabeli 1 wynika, że w 2019 r. odnotowano spadek 

bezrobocia w mieście Siedlce oraz wszystkich gminach powiatu siedleckiego, za wyjątkiem 

gminy Paprotnia, gdzie bezrobocie utrzymało się na tym samym poziomie. Największy spadek 

bezrobocia odnotowano w gminach Wodynie – o 33% oraz w gminie Domanice – o 32%.  
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Stopa bezrobocia w końcu 2019 roku dla miasta Siedlce wynosiła 3,9%, natomiast  

w powiecie siedleckim 4,3% (w województwie mazowieckim 4,4%, w kraju 5,2%)  

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. 

 

Wykres 2. Stopa bezrobocia w latach 2015-2019 

 

Zbiorowość zarejestrowanych bezrobotnych podlega ciągłym zmianom. Dane  

o napływie (nowo zarejestrowani) i odpływie (wyrejestrowani) bezrobotnych ujmowane są  

w bilansie bezrobotnych będących częścią miesięcznego sprawozdania o rynku pracy.  

 

Tabela 2. Napływ i odpływ bezrobotnych z ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy  

w Siedlcach w 2019 r. 

Wyszczególnienie Napływ Odpływ 

Ogółem, w tym: 5139 5880 

M. Siedlce 2701 3060 

powiat siedlecki 2438 2820 

 

Spośród wyłączonych z ewidencji bezrobotnych z powiatu siedleckiego największą grupę 

bezrobotnych stanowiły osoby, które podjęły pracę. Z tego powodu wyłączono 2990 

bezrobotnych (w tym 1432 z powiatu siedleckiego oraz 1558 z miasta Siedlce), co stanowiło 

51% odpływu. 
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Tabela 3. Struktura bezrobotnych według wieku, wykształcenia, stażu i czasu 

pozostawania bez pracy (stan na 31.12.2019 r.) 

Lp. 

 
Wyszczególnienie Powiat siedlecki Miasto Siedlce 

1.  Bezrobotni ogółem, w tym: 1347 1443 

 - kobiety 737 771 

 - z prawem do zasiłku 197 235 

 - bez prawa do zasiłku 1150 1208 

2.  Bezrobotni według wieku  

 18 – 24 lata 219 102 

 25 – 34 lata 423 429 

 35 – 44 lata 284 351 

 45 – 54 lata 208 282 

 55 – 59 lat 139 188 

 60 lat i więcej 74 91 

3.  Bezrobotni według wykształcenia  

 wyższe 210 341 

 policealne i średnie zawodowe 253 345 

 średnie ogólnokształcące 172 195 

 zasadnicze zawodowe 389 278 

 gimnazjalne i poniżej 323 284 

4.  Bezrobotni według stażu  

 do 1 roku 296 325 

 1 – 5  325 370 

 5 – 10  187 208 

 10 – 20  166 205 

 20 – 30  91 149 

 30 i więcej 46 51 

 bez stażu 236 135 

5.  Bezrobotni według czasu pozostawania bez 

pracy 

 

 do 1 miesiąca 177 175 

 1 – 3 miesiące 281 288 

 3 – 6 miesięcy 216 259 

 6 – 12 miesięcy 166 203 

 12 –24 miesiące 161 187 

 powyżej 24 miesięcy 346 331 
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Liczba bezrobotnych według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy jest 

zróżnicowana w poszczególnych sekcjach Polskiej Klasyfikacji Działalności, co najlepiej 

przedstawia wykres nr 3. W powiecie siedleckim najliczniejszą grupę stanowili bezrobotni, 

którzy poprzednio pracowali w zakładach pracy należących do sekcji „przetwórstwo 

przemysłowe”. Z tych zakładów pochodziły 254 osoby i stanowiły one 23% poprzednio 

pracujących. Następną sekcją o wysokiej liczbie osób bezrobotnych był „handel hurtowy  

i detaliczny” – 186 osób, tj. 17% oraz „budownictwo” – 115 osób, tj. 10%. 

 

Wykres 3. Bezrobotni z powiatu siedleckiego według rodzaju działalności ostatniego 

miejsca pracy (stan na 31.12.2019 r.) 

 

Według stanu na koniec 2019 roku wśród zarejestrowanych bezrobotnych z powiatu 

siedleckiego 1165 osób posiadało zawód (specjalność) – 86%.  

Do zawodów najczęściej reprezentowanych przez bezrobotnych z powiatu siedleckiego 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siedlcach należą: 

 sprzedawca – 120 bezrobotnych, 

 robotnik gospodarczy – 40 bezrobotnych, 

 kucharz – 35 bezrobotnych,  

 ślusarz – 26 bezrobotnych, 

 cukiernik – 26 bezrobotnych, 

 pomocniczy robotnik budowlany – 26 bezrobotnych, 

 murarz – 17 bezrobotnych,  

 fryzjer – 16 bezrobotnych, 

 sprzątaczka biurowa – 16 bezrobotnych, 

 szwaczka maszynowa – 15 bezrobotnych, 

Id: C64F2E2F-4B17-4913-8894-8C733BA1C587. Uchwalony Strona 99



 

 kierowca samochodu ciężarowego – 15 bezrobotnych. 

Według stanu na koniec 2019 roku bezrobotni nie posiadający zawodu stanowili 14% 

ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (182 osoby). 

W 2019 roku doradcy klienta instytucjonalnego nawiązali 3939 kontaktów  

z pracodawcami. W ich wyniku pozyskano 1585 miejsc pracy niesubsydiowanej, tj. 21% ogółu 

ofert pracy, którymi dysponował Urząd. Do współpracy pozyskano 415 nowych pracodawców, 

w tym przedsiębiorców powstałych dzięki dotacji z naszego Urzędu.  

W 2019 roku pracodawcy zgłosili 7725 oferty pracy (w tym 3157 ofert pochodziło  

z terenu powiatu siedleckiego – 41% oraz 4568 z miasta Siedlce – 59%), tj. o 821 ofert więcej 

niż w roku 2018 (wzrost o 12%). Zdecydowana większość ofert – 7337, tj. 95% pochodziła  

z sektora prywatnego. Z ogólnej liczby ofert pracy zgłoszonych do Urzędu 666 to oferty 

dotyczące zatrudnienia subsydiowanego, tj. 9%. 

Ranking najliczniej zgłaszanych ofert pracy do Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach 

z terenu powiatu siedleckiego wskazuje, że najwięcej ofert pracy zgłoszono dla ogrodników-

uprawa grzybów jadalnych – 1415 ofert i pracowników wykonujących prace proste – 554 

oferty. 

Tabela 4. Oferty pracy z powiatu siedleckiego najliczniej zgłaszane do PUP w Siedlcach 

w 2019 roku 

L.p. Kod zawodu Nazwa zawodu 
Liczba zgłoszonych 

ofert pracy 

1.  611307 Ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych 1415 

2.  962990 Pracownicy wykonujący prace proste 554 

3.  833202 Kierowca samochodu dostawczego 73 

4.  332290 Przedstawiciele handlowi 64 

5.  515303 Robotnik gospodarczy  64 

6.  432103 Magazynier  42 

7.  522304 Sprzedawca w branży spożywczej 34 

8.  911207 Sprzątaczka biurowa 33 

9.  522301 Sprzedawca  30 

10.  751106 Ubojowy  30 

11.  932101 Pakowacz ręczny 30 

12.  721204 Spawacz  25 

13.  411090 Pracownicy obsługi biurowej 23 

14.  921201 Pomocniczy robotnik w hodowli zwierząt 22 
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15.  931301 Pomocniczy robotnik budowlany 22 

16.  932911 Pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym 21 

 

Oferty pracy realizowane były poprzez różne inne formy uzgodnione wcześniej  

z pracodawcą, do których należały między innymi tzw. giełdy pracy. W 2019 roku Powiatowy 

Urząd Pracy w Siedlcach zorganizował 89 giełd pracy, w wyniku których zatrudnienie podjęło 

86 osób. Spotkania organizowane były m.in. dla LIDL Polska sp. z o.o. sp. k., Bozamet sp.  

z o.o., Stokrotka sp. z o.o.  

12 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach odbyły się 

XVI Siedleckie Targi Pracy. Organizatorami Targów byli: Powiatowy Urząd Pracy  

w Siedlcach, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Siedlcach, Uniwersytet 

Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa 

oraz Agencja Rozwoju Miasta Siedlce.  

Na Targach zaprezentowało się 70 wystawców, którzy mieli do zaproponowania ponad 

1000 ofert pracy. Z uwagi na bardzo dużą liczbę wystawców wydzielono strefy tematyczne: 

Strefa Handlu – Usług i Transportu, Strefa Zdrowia i Urody, Strefa Służb Mundurowych, Strefa 

Produkcji i Przemysłu, Strefa Nauki i Administracji. 

Targi spotkały się z ogromnym zainteresowaniem osób odwiedzających, poszukujących 

zatrudnienia, wolnych miejsc pracy w taki właśnie sposób. W ofercie przedstawionej przez 

wystawców znalazły się miejsca pracy zarówno dla osób z wykształceniem wyższym jak i dla 

tych, którzy nie posiadających doświadczenia oraz mają niskie kwalifikacje zawodowe.  

W 2019 r. w ramach poradnictwa zawodowego: 

 udzielono 1031 osobom porad zawodowych indywidualnych (w tym 522 z powiatu 

siedleckiego oraz 509 z miasta Siedlce) oraz 5278 osobom indywidualnych informacji 

zawodowych (w tym 2253 z powiatu siedleckiego oraz 3025 z miasta Siedlce); 

 przeprowadzono porady zawodowe grupowe dla 394 osób (w tym 208 z powiatu 

siedleckiego oraz 186 z miasta Siedlce) oraz grupowe informacje zawodowe dla 720 

osób (w tym 385 z powiatu siedleckiego oraz 335 z miasta Siedlce); 

 4588 klientów rozpoczęło Indywidualny Plan Działania (w tym 2250 z powiatu 

siedleckiego oraz 2338 z miasta Siedlce). 

W 2018 roku programami aktywizującymi zostało objętych 867 osób. Z powiatu 

siedleckiego wsparciem objęto 420 osób, w tym: 

  prace interwencyjne – 140 osób;  
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  Staż – 88 osób; 

  pomoc finansowa na podjęcie działalności gospodarczej   – 78 osób;  

  roboty publiczne – 39 osób;  

  Szkolenia – 33 osoby; 

  wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy – 17 osób; 

  prace społecznie użyteczne – 15 osób; 

  refundacja wynagrodzeń dla bezrobotnego do 30 r.ż. 

(uzupełnienia) 

– 11 osób; 

  bon na zasiedlenie – 5 osób; 

  skierowanie do Centrum Integracji Społecznej – 2 osoby; 

  zatrudnienie wspierane – 2 osoby. 

 

Tabela 3. Osoby objęte programami aktywizującymi w 2019 roku w powiecie siedleckim 

i mieście Siedlce 

Miasto, gminy 

Programy aktywizujące 
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Miasto Siedlce 126 8 48 26 72 15 96 10 8 36 2 447 

g. Domanice 4 1 0 1 3 1 6 0 0 0 0 16 

g. Kotuń 12 0 2 0 6 1 6 0 0 0 0 27 

g. Korczew 3 3 0 1 1 0 4 0 0 0 0 12 

m-g. Mordy 7 2 0 1 5 2 8 1 0 0 0 26 

g. Mokobody 7 2 0 1 4 3 3 1 1 0 0 22 

g. Paprotnia 4 1 0 2 2 0 1 0 0 1 0 11 

g. Przesmyki 3 4 0 0 1 0 3 0 0 0 0 11 

g. Siedlce 39 3 1 8 24 3 20 2 3 1 2 106 

g. Skórzec 19 2 3 6 9 1 12 0 2 0 0 54 

g. Suchożebry 4 2 0 0 5 1 7 1 0 0 0 20 

g. Wodynie 7 4 4 2 4 0 1 0 1 0 0 23 

g. Wiśniew 15 2 1 1 6 3 7 0 0 0 0 35 

g. Zbuczyn 16 3 4 10 8 2 10 0 4 0 0 57 

razem 266 37 63 59 150 32 184 15 19 38 4 867 
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W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach wydatkował kwotę 6.471.777 zł na 

aktywne programy przeciwdziałania bezrobociu (łącznie z wydatkami na mieszkańców miasta 

Siedlce), w tym: 

 podjęcie działalności gospodarczej – 2.743.725 zł, 

 prace interwencyjne – 1.411.764 zł, 

 staż u pracodawcy – 1.278.041 zł, 

 roboty publiczne – 276.082 zł, 

 refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy – 239.000 zł, 

 szkolenia – 210.460 zł,  

 bon na zasiedlenie – 115.200 zł, 

 składka ZUS dla Spółdzielni Socjalnych – 68.519 zł, 

 zatrudnienie wspierane – 61.845 zł, 

 prace społecznie użyteczne – 53.185 zł, 

 program specjalny (elementy specyficzne) – 11.701 zł, 

 refundacja składek KRUS – 1.729 zł, 

 refundacja opieki na dzieckiem lub osobą zależną – 526 zł. 

 

Ponadto w ramach nielimitowanych wydatków z Funduszu Pracy Urząd finansował: 

1) dodatek aktywizacyjny bezrobotnym posiadającym prawo do zasiłku, którzy samodzielnie 

lub w wyniku skierowania przez Urząd podjęli zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.  

W 2019 roku dodatek aktywizacyjny przyznano 301 osobom (132 osobom z powiatu 

siedleckiego oraz 169 osobom z miasta Siedlce). Na ten cel wydatkowano kwotę  

246.512 zł, 

2) zasiłki dla bezrobotnych – 5.515.380 zł, 

3) świadczenia integracyjne dla uczestników zajęć w CIS – 545.846 zł, 

4) Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 2.624.570 zł. 

Ogółem wydatki z Funduszu Pracy w 2019 roku wyniosły 16.102.042 zł. 

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach realizował w 2019 r. następujące programy i projekty: 
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Projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

NAZWA PROJEKTU AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I 

WIĘCEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W 

POWIECIE SIEDLECKIM I MIEŚCIE 

SIEDLCE (III) 

Działanie 8.1 – Aktywizacja osób bezrobotnych przez PUP w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 2019 – 2020 

WARTOŚĆ PROJEKTU  

W LATACH 2019-2020 

5 361 583,00 PLN 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA 

EFS W LATACH 2019-2020 

80% wartości projektu   

UCZESTNICY PROJEKTU 

Osoby bezrobotne, dla których został ustalony I lub II profil pomocy, w wieku 30 lat i więcej, 

należące do następujących grup defaworyzowanych:  

• osoby w wieku 50 lat i więcej, 

• osoby z niepełnosprawnościami, 

• osoby długotrwale bezrobotne, 

• osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, 

• kobiety. 

CEL PROJEKTU 

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej należących do grup 

defaworyzowanych pozostających bez pracy w powiecie siedleckimi mieście Siedlce. 

DZIAŁANIA 

W 2019 roku projekt objął wsparciem 192 osoby (w tym 68 z powiatu siedleckiego) poprzez:  

• poradnictwo zawodowe / pośrednictwo pracy - 192 osoby (w tym 68 z powiatu 

siedleckiego),  

• staże - 35 osób (w tym 7 z powiatu siedleckiego), 

• szkolenia indywidualne - 20 osób (w tym 8 z powiatu siedleckiego), 

• jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 60 osób (w tym 23  

z powiatu siedleckiego), 

• prace interwencyjne - 67 osób (w tym 26 z powiatu siedleckiego), 

• refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - 10 osób  

(w tym 4 z powiatu siedleckiego). 

NAZWA PROJEKTU AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH 

POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W 

POWIECIE SIEDLECKIM I MIEŚCIE 

SIEDLCE (III) 

I Oś Priorytetowa - 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 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 2018 – 2019 

WARTOŚĆ PROJEKTU  

W LATACH 2018-2019 

5 272 043,27 PLN 

Id: C64F2E2F-4B17-4913-8894-8C733BA1C587. Uchwalony Strona 104



 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA 

EFS W LATACH 2018-2019 

4 443 277,97 PLN 

UCZESTNICY PROJEKTU 

Osoby bezrobotne do 29 roku życia mające określony I lub II profil pomocy (profil I tylko  

w uzasadnionych przypadkach), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. 

młodzież NEET. 

CEL PROJEKTU 

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez 

pracy w powiecie siedleckim i mieście Siedlce. 

DZIAŁANIA 

W 2019 roku projekt objął wsparciem 240 osób (w tym 135 z powiatu siedleckiego) poprzez:  

 poradnictwo zawodowe / pośrednictwo pracy - 240 osób (w tym 135 z powiatu 

siedleckiego), 

 staże - 78 osób (w tym 45 z powiatu siedleckiego), 

 szkolenia indywidualne - 25 osób (w tym 16 z powiatu siedleckiego), 

 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 79 osób (w tym 46  

z powiatu siedleckiego), 

 prace interwencyjne - 43 osoby (w tym 24 z powiatu siedleckiego), 

 bony na zasiedlenie - 15 osób (w tym 4 z powiatu siedleckiego). 

 

Programy realizowane w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

NAZWA PROGRAMU PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 

OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH 

OKRES REALIZACJI  16.04.2018 r. – 30.06.2019 r. 

KWOTA ŚRODKÓW Z REZERWY 

MINISTRA 

340 200,00 zł 

UCZESTNICY PROGRAMU 

Wyłącznie osoby długotrwale bezrobotne zgodnie z definicją ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

FORMY AKTYWIZACJI 

 staże pięciomiesięczne – 25 osób (w tym 12 z powiatu siedleckiego), 

 prace interwencyjne - 19 osób (w tym 8 z powiatu siedleckiego), 

 roboty publiczne – 3 osoby (w tym 1 z powiatu siedleckiego), 

 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 1 osoba (z powiatu 

siedleckiego), 

 refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 

skierowanego bezrobotnego - 7 osób (w tym 3 z powiatu siedleckiego). 

 

NAZWA PROGRAMU PROGRAM NA RZECZ PROMOCJI 

ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW 

BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI 

ZAWODOWEJ, W FORMIE PROGRAMU 

REGIONALNEGO MAZOWSZE 2018 

OKRES REALIZACJI  23.03.2018 r. – 31.07.2019 r. 

KWOTA ŚRODKÓW Z REZERWY 

MINISTRA 

1 296 500,00 zł 
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UCZESTNICY PROGRAMU 

Osoby bezrobotne zamieszkałe na wsi. 

FORMY AKTYWIZACJI – wszystkie z powiatu siedleckiego: 

 staże (w tym koszty dojazdu na staż) – 35 osób,  

 roboty publiczne - 20 osób, 

 prace interwencyjne - 54 osoby,  

 szkolenia - 10 osób,  

 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 20 osób,  

 refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 

skierowanego bezrobotnego - 14 osób. 

 

NAZWA PROGRAMU PROGRAM STAŻY W PLACÓWKACH 

ARIMR 

OKRES REALIZACJI  01.04.2019 r. – 31.12.2019 r. 

KWOTA ŚRODKÓW Z REZERWY 

MINISTRA 

44 700,00 zł 

UCZESTNICY PROGRAMU 

Osoby długotrwale bezrobotne zgodnie z definicją ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy. 

FORMY AKTYWIZACJI 

Staże (w tym koszty dojazdu) – 5 osób (w tym 4 z powiatu siedleckiego). 

 

Programy specjalne 
 

NAZWA PROGRAMU MOŻESZ WIĘCEJ NIŻ MYŚLISZ 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 11.10.2017 r. -  30.04.2019 r.  

WARTOŚĆ PROGRAMU  

 

204 200,00 zł.  

LICZBA SKIEROWANYCH 17 (w tym 5 z powiatu siedleckiego) 

UCZESTNICY PROGRAMU 

Osoby długotrwale bezrobotne mające określony II profil pomocy, osoby bezrobotne mające 

określony III profil pomocy i osoby niepełnosprawne.  

CEL PROJEKTU 

kompleksowa aktywizacja i zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych 

zarejestrowanych w PUP w Siedlcach.  

FORMY WSPARCIA 

 wszystkie osoby zostały objęte wsparciem doradcy klienta, 

 1 osoba została skierowana na trzymiesięczny staż, a po jego odbyciu podjęła pracę 

w ramach prac interwencyjnych (z powiatu siedleckiego), 

 12 osób zostało skierowanych do odbycia sześciomiesięcznego stażu (w tym 3  

z powiatu siedleckiego), 

 2 osoby zostały skierowane do podjęcia zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, 

 2 osobom zostały przyznane jednorazowe środki na podjęcie działalności 

gospodarczej; jedna z tych osób przed otrzymaniem jednorazowych środków 

została skierowana na szkolenie (w tym 1 z powiatu siedleckiego).  
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W ramach programu przewidziane były następujące elementy specyficzne:  

 „Bon na start”, który stanowił gwarancję zwrotu kosztów (do 250,00 zł) związanych 

z przygotowaniem się do podjęcia aktywności zawodowej, 

 „Premia motywacyjna”, która służyła zminimalizowaniu różnicy między 

otrzymywanym stypendium stażowym, a kwotą netto minimalnego wynagrodzenia. 

Premia była wypłacana w kwocie 400,00 zł przez pierwsze 3 miesiące odbywania 

stażu (wraz ze stypendium stażowym), 

 Wsparcie pomostowe dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w postaci 

trzech wypłat do 400,00 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. 

 

NAZWA PROGRAMU INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 09.04.2018 r. - 31.10.2019 r. 

WARTOŚĆ PROGRAMU  

 

98 220,00 zł 

LICZBA SKIEROWANYCH 9 (w tym 3 z powiatu siedleckiego) 

UCZESTNICY PROGRAMU 

Osoby długotrwale bezrobotne z określonym II profilem pomocy oraz osoby bezrobotne  

z określonym III profilem pomocy 

CEL PROJEKTU 

Kompleksowa aktywizacja i zwiększenie warunków do zatrudnienia osób bezrobotnych 

zarejestrowanych w PUP w Siedlcach. 

FORMY WSPARCIA 

 wszystkie osoby zostały objęte wsparciem doradcy klienta, 

 3 osoby zostały skierowane na trzymiesięczny staż, a po jego odbyciu podjęły pracę 

w ramach prac interwencyjnych, 

 4 osoby zostały skierowane do odbycia sześciomiesięcznego stażu (w tym 2  

z powiatu siedleckiego), 

 2 osoby zostały skierowane do podjęcia zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych 

(w tym 1 z powiatu siedleckiego). 

W ramach programu przewidziane były następujące elementy specyficzne:  

• „Bon na start”, który stanowił gwarancję zwrotu kosztów (do 250,00 zł) związanych 

z przygotowaniem się do podjęcia aktywności zawodowej, 

 „Premia motywacyjna”, która służyła zminimalizowaniu różnicy między 

otrzymywanym stypendium stażowym, a kwotą netto minimalnego wynagrodzenia. 

Premia była wypłacana w kwocie 350,00 zł przez pierwsze 3 miesiące odbywania 

stażu (wraz ze stypendium stażowym). 

W ramach programu przewidziana była 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. 
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NAZWA PROGRAMU AKTYWNI MIMO WSZYSTKO 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 10.06.2019 r. - 31.12.2020 r. 

WARTOŚĆ PROGRAMU  

 

105 795,00 zł.  

LICZBA SKIEROWANYCH 11 (w tym 4 z powiatu siedleckiego) 

UCZESTNICY PROGRAMU 

Osoby bezrobotne, które posiadają status osoby długotrwale bezrobotnej. 

CEL PROJEKTU 

Kompleksowa aktywizacja i stworzenie warunków do zatrudnienia osób bezrobotnych 

zarejestrowanych w PUP w Siedlcach. 

FORMY WSPARCIA 

 wszystkie osoby zostały objęte wsparciem doradcy klienta,  

 3 osoby zostały skierowane na trzymiesięczny staż, a po jego odbyciu podjęły pracę 

w ramach prac interwencyjnych (w tym 2 z powiatu siedleckiego),  

 3 osoby zostały skierowane do odbycia sześciomiesięcznego stażu (w tym 1  

z powiatu siedleckiego),  

 8 osób (+1 uzupełnienie) zostało skierowanych do podjęcia zatrudnienia w ramach 

prac interwencyjnych, w tym 3 osoby po trzymiesięcznym stażu (w tym 3 z powiatu 

siedleckiego).  

W ramach programu przewidziane są następujące elementy specyficzne:  

 „Bon na start", który stanowi gwarancję zwrotu kosztów (do 250,00 zł) związanych 

z przygotowaniem się do podjęcia aktywności zawodowej,  

 „Premia motywacyjna”, która służy zminimalizowaniu różnicy między 

otrzymywanym stypendium stażowym, a kwotą netto minimalnego wynagrodzenia. 

Premia jest wypłacana w kwocie 400,00 zł przez pierwsze 3 miesiące odbywania 

stażu (wraz ze stypendium stażowym).  

W ramach programu przewidziana była również premia dla pracodawców za zatrudnienie 

osoby bezrobotnej na umowę o pracę przez okres minimum 1 miesiąca bezpośrednio po 

zakończonym sześciomiesięcznym stażu oraz po pracach interwencyjnych. 

Projekt wewnętrzny 

NAZWA PROJEKTU AKADEMIA AKTYWNEJ MAMY 

LICZBA SKIEROWANYCH 30 pań (w tym 10 z powiatu siedleckiego)  

UCZESTNICY PROJEKTU 

Kobiety wracające na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem. 

CEL PROJEKTU 

Upowszechnianie wiedzy na temat możliwości, które sprzyjają godzeniu życia rodzinnego  

i zawodowego, a tym samym pomagają w skutecznych powrotach do pracy. 

FORMY WSPARCIA 

Innowacyjność działania polega na stworzeniu jednorodnej grupy pod względem 

barier i potrzeb, której zaproponowano udział w poradach grupowych i konsultacjach 

indywidualnych prowadzonych przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach 

oraz specjalistów z innych instytucji i firm. Zadaniem ekspertów było przede wszystkim 

uświadomienie kobietom ich praw, ale też możliwości i potencjału jakim dysponują, 

zachęcenie ich do zrobienia pierwszego kroku w kierunku aktywizacji. 

Uczestniczki otrzymały wparcie psychologiczne w formie czterogodzinnych 

warsztatów grupowych pn. „Co zyskuje rodzina, gdy mama pracę zaczyna”. Celem zajęć 
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było omówienie aspektów rozwoju osobistego w kontekście powrotu na rynek pracy, takich 

jak: pewność siebie, samodzielność podejmowania decyzji, radzenie sobie w sytuacjach 

zmian (ja to nie tylko dzieci), wzmocnienie i asertywność. Powiatowy Urząd Pracy  

w Siedlcach wydał na ten cel 1900 zł. 

Kompleksowe, wszechstronne wsparcie oraz praca związana z wzmocnieniem 

motywacji i działania nastawione na indywidualne podejście oraz ukierunkowane na 

konkretne potrzeby matek planujących powrót do pracy są wysoko oceniane przez same 

kobiety i stanowią dobrą podstawę do ich dalszej aktywizacji zawodowej.  

Mamom gotowym do powrotu na rynek pracy proponowane są usługi, jaki  

i instrumenty rynku pracy, w celu ułatwienia podjęcia zatrudnienia i spowodowania 

eliminacji barier. Obserwowane są wymierne efekty działań w postaci:  

 zwrot kosztów opieki nad dzieckiem – 2 osoby 

 staż – 3 osoby (1 zatrudniona), 

 środki na działalność gospodarczą – 1 osoba (z powiatu siedleckiego), 

 prace interwencyjne – 2 osoby, 

 szkolenie 1 osoba; zatrudniona (z powiatu siedleckiego), 

 pracę bez wsparcia podjęło 11 osób (w tym 4 z powiatu siedleckiego). 

Aktualne informacje dotyczące Akademii można znaleźć na stronie internetowej oraz 

fanpage’u Urzędu. 

 

 

5.2. Wspieranie mobilności pracowników 

W 2019 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 w Siedlcach. 

Informacje o usługach EURES przekazywane były również podczas zajęć aktywizacyjnych 

oraz informacji zawodowych grupowych organizowanych przez doradców zawodowych. Z tej 

formy pomocy skorzystały 363 osoby. 

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 2019 roku udzielono osobom bezrobotnym następujących informacji: 

 informacje ogólne – 177 osobom, 

 warunki życia i pracy w krajach EOG – 39 osobom, 

Id: C64F2E2F-4B17-4913-8894-8C733BA1C587. Uchwalony Strona 109



 

 poszukiwanie pracy – 102 osobom. 

Legalizacja pracy cudzoziemców 

Warunkiem powierzenia pracy cudzoziemcowi w Polsce jest uzyskanie odpowiedniego 

zezwolenia oraz legalny pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

O zezwolenie na pracę występuje pracodawca do właściwego wojewody a w przypadku gdy 

jest to typ S zezwolenia – zezwolenie na pracę sezonową, pracodawca występuje do właściwego 

starosty (powiatowego urzędu pracy).  W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach 

zweryfikował/obsłużył 988 wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową 

cudzoziemców.  

Ważny wyjątek od ww. zasady, że warunkiem legalnego wykonywania pracy przez 

cudzoziemca jest zezwolenie na pracę, obejmuje obywateli 6 krajów: Armenii, Białorusi, 

Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, wykonujących pracę przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych  

12 miesięcy, których dotyczą oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy wpisane do 

ewidencji oświadczeń przez powiatowy urząd pracy. Okres ten może być wykorzystany  

w sposób ciągły (pełne 6 miesięcy) lub w kilku krótszych okresach. Łączny okres pracy 

(zsumowane okresy pracy) nie mogą przekroczyć 6 miesięcy. W 2019 roku do Powiatowego 

Urzędu Pracy w Siedlcach złożono 7461 oświadczeń. 

Jednym z załączników do wniosku o zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt  

i pracę wydawanym przez wojewodę jest informacja starosty (tzw. test rynku pracy). 

Test rynku pracy to procedura uzyskania informacji na temat sytuacji na lokalnym rynku 

pracy, potwierdzającej brak możliwości zatrudnienia na dane stanowiska obywatela Polski lub 

obywatela UE. Oznacza to, że cudzoziemiec może uzyskać zezwolenie na pracę  

u danego pracodawcy w sytuacji, gdy okaże się, że wśród osób zarejestrowanych w Urzędzie 

Pracy nie ma takich, które mogą spełnić wymagania pracodawcy. W 2019 roku wydano 419 

informacji na łącznie 4599 miejsc pracy.  

 

5.3.  Rozwój i doskonalenie wykorzystania usług i instrumentów rynku pracy 

ukierunkowanych na efektywniejszą aktywizację zawodową klientów PUP  

i wsparcie przedsiębiorstw 

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Siedlcach 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.  
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Doradcy klienta we współpracy z osobami bezrobotnymi lub poszukującymi pracy 

przygotowują Indywidualny Plan Działania (IPD), który 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 2019 r. IPD rozpoczęło 4588 osób (w tym 2250 z powiatu 

siedleckiego oraz 2338 z miasta Siedlce). 

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach prowadzi promocję form wsparcia dla 

pracodawców poprzez zamieszczanie informacji na ten temat na stronie internetowej Urzędu 

siedlce.praca.gov.pl . Opracowane i rozpowszechniane są także informatory dla pracodawców 

na temat wybranych form wsparcia. Podczas wizyt pracowników Urzędu u pracodawców oraz 

w trakcie targów pracy przekazywane są informacje o  formach wsparcia. 

Urząd wspierał przedsiębiorczość poprzez kierowanie bezrobotnych do pracodawców,  

z którymi zawarto umowy na realizację m.in. takich form jak: wyposażenie lub doposażenie 

stanowisk pracy, prace interwencyjne, roboty publiczne, staże. Formy te zostały omówione 

punkcie 5.1. 

Wsparcie przedsiębiorców możliwe było również dzięki środkom z Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego, który został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu 

kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Celem utworzenia KFS jest 

zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji 

nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał 

kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na rynku pracy. 

W 2019 roku 225 pracodawców (50 z powiatu siedleckiego oraz 175 z miasta Siedlce) 

złożyło wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, natomiast 184 

pracodawców otrzymało te środki (40 z powiatu siedleckiego oraz 144 z miasta Siedlce). 

Wsparciem objęto 1410 osób (264 z powiatu siedleckiego oraz 1146 z miasta Siedlce).  

 

Cel operacyjny 6. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży  

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stoku Lackim realizowała 

zadania związane z wyrównywaniem szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez realizację 

różnego rodzaju terapie: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, integracji sensorycznej, 

neurorozwoju, metodą Warnkego, treningu pewności siebie, sensoplastyki z elementami terapii 

ręki, psychomotoryki, treningu zastępowania agresji, warsztatów umiejętności 

wychowawczych, socjoterapii, technik uczenia się. 
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Poradnia na bieżąco uzupełnia swoje zaplecze dydaktyczne poprzez zakup różnych pomocy 

naukowych i dydaktycznych służących diagnozie i terapii min.: testy psychologiczno – 

pedagogiczne, testy logopedyczne, jak również udział naszych specjalistów w różnych 

szkoleniach, konferencjach, kursach podnoszących kwalifikacje. 

Poradnia wspierała aktywność artystyczną dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć  

z sensoplastyki z elementami terapii ręki oraz multismykosensoryki. Zajęcia te cieszyły się 

dużym powodzeniem, pozwalały one rozwijać w dzieciach zmysły takie jak: węch, smak, 

wzrok, słuch, dotyk. Polegały one na różnorodności faktur, tekstur oraz całej palety barw, która 

wpływa na rozwój kreatywności i twórczego myślenia u dzieci.  

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim realizował zadania związane  

z wyrównywaniem szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez:  

 realizację zajęć w zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci od chwili 

wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole (do 31 sierpnia 2019 – 11 

dzieci, do 31 grudnia 2019 r. – 12 dzieci); 

 realizację zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach 

programu kompleksowego wsparcia dla rodzin według projektu „Za życiem” 

prowadzonego przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Stoku 

Lackim; 

  wspieranie uczniów poprzez prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, a także zajęć 

specjalistycznych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia 

z psychologiem i pedagogiem szkolnym, dogoterapia i terapia według metody 

A. Tomatisa). 

Zakres zadań wykonywanych w ramach działalności PCPR przyczynił się do 

wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Poprzez realizację programu „Aktywny 

samorząd” w ramach likwidacji barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie 

informacyjnym udzielono 8 osobom niepełnosprawnym dofinansowania w zakupie 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 2019 roku 
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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 

16 umów na zakup sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania logopedycznego.  

 W ramach moduł II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” dofinansowanego ze 

środków PFRON - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, udzielono 

wsparcia dla 16 osób, poprzez udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów kształcenia. 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim w 2019 r.  

funkcjonowały dwa oddziały przedszkolne. Dla dzieci przedszkolnych prowadzone było także 

wczesne wspomaganie rozwoju, które zostało rozszerzone na dzieci spoza przedszkola.  

 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. 

W ośrodku prowadzone były również zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla 

uczestników z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, których wspieramy m.in. 

rehabilitacją ruchową, dogoterapią i hipoterapią. 

Placówka do realizacji zadań posiada nowoczesne specjalistyczne wyposażenie i bogatą 

bazę do rewalidacji osób 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. 

Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” we współpracy z Global Volounteers organizował 

kolonie językowe dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu. Kolonie językowe odbywały się  

w „Reymontówce” 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.  
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Cel operacyjny 7. Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego 

Jedyną placówką prowadzącą kształcenie zawodowe jest Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych w Mordach. 

W Zespole funkcjonuje Szkoła Policealna (system zaoczny) i kształci w zawodzie: 

technik turystyki wiejskiej. W szkole przeprowadza się egzaminy wewnętrzne, semestralne 

oraz zewnętrzne organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie. Z roku 

na rok wyniki egzaminów znacznie się podwyższyły. Zdawalność z części pisemnej: 95 - 100%, 

natomiast praktycznej 30 -100 %. Porównując wyniki uczniów z wynikami w województwie 

mazowieckim - zdawalność z egzaminów jest na poziomie bardzo dobrym. 

Zespół Szkół, ogłaszając nabór do szkoły analizuje potrzeby rynku pracy w porozumieniu 

z Powiatowym Urzędem Pracy w Siedlcach, a także bierze pod uwagę sugestie mieszkańców 

powiatu siedleckiego. 

 

17.3. III Cel strategiczny: Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego  

 

Cel operacyjny 1. Zachowanie tożsamości kulturowej i tradycji w społeczności Powiatu 

Powiat Siedlecki 25 sierpnia 2019 roku organizował imprezę pn. „Dożynki Powiatu 

Siedleckiego 2019”. Powiatowe święto plonów odbyło się w Krzesku. Tradycyjnie na 

wszystkich przybyłych gości czekało wiele atrakcji i niespodzianek. Uroczystości rozpoczęły 

się mszą świętą o godz. 12.00 odprawioną w Kościele Parafialnym w Krzesku - Majątek 

w intencji rolników i mieszkańców wsi. W trakcie imprezy rozstrzygnięto konkurs na 

Powiatowy Wieniec Dożynkowy. Zwycięski wieniec reprezentował Powiat Siedlecki na 

Dożynkach Województwa Mazowieckiego. Na scenie w części artystycznej wystąpiły dzieci, 

młodzież i dorośli z terenu Gminy Zbuczyn, a także zespoły ludowe z powiatu siedleckiego.  

Dla wszystkich uczestników organizatorzy przygotowali degustację produktów tradycyjnych  

i regionalnych oraz rozstrzygnięcie konkursów ekologicznych. W Dożynkach Powiatu 

Siedleckiego uczestniczyły, władze rządowe i samorządowe, przedstawiciele zaprzyjaźnionego 

samorządu z Niemiec oraz zaproszeni goście. 

W roku 2019 Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach realizował szereg 

warsztatów i imprez mających na celu zachowanie tożsamości kulturowej i tradycji 

współczesnej Powiatu min.:  

 zorganizowano 74 imprezy kulturalno – artystyczno – oświatowe (w tym wiele imprez  
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o charakterze warsztatowym, trwających od 2 do 14 dni), w których udział wzięło 374 

wykonawców i około 6560 widzów. 

Najważniejszymi w skali roku imprezami były: 

 Majówka w Reymontówce – przegląd zespołów folklorystycznych wschodniego 

Mazowsza, 

 Międzynarodowy Plener Malarski z udziałem artystów z 6 krajów, 

 Międzynarodowe Warsztaty Teatralne dla młodzieży z Polski, Niemiec i Francji, 

 Wszyscy czytamy dzieła W. St. Reymonta, 

 Warsztaty i szkółka rzeźbiarska, 

 Budynek dworu i zabytkowy park wokół udostępniany jest bezpłatnie osobom 

zwiedzającym, głównie młodzieży szkolnej, 

 Imprezy okolicznościowe dla dzieci i młodzieży (np. z okazji Dnia Dziecka, czy 

zakończenia roku szkolnego). 

W 2019 roku „Reymontówka” zorganizowała także trzy turnusy kolonii dla dzieci  

i młodzieży z pobytem w Chlewiskach i jeden turnus w Kościelisku oraz warsztaty 

międzynarodowe dla młodzieży Polski, Niemiec i Francji z pobytem również w Chlewiskach. 

Organizowane kolonie od kilkunastu lat cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci  

i ich rodziców. 

W „Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach” oraz w Domu nad Liwcem w/w cel 

realizowany był przede wszystkim w odniesieniu do wydarzeń związanych z tradycją, 

zwyczajami takimi jak chociażby wieczerza Wigilijna, Wielkanoc. 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 i nad morzem.  

 

Cel operacyjny 2. Rozwój zaplecza instytucjonalnego kultury 

W roku 2019 realizowano i rozliczono zadanie remontowe pn. „Remont alejek  

w zabytkowym parku przydworskim na terenie parku w Domu Pracy Twórczej 

„Reymontówka” dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

w wysokości 110.000,00 zł. Całkowity koszt zadania to 165.000,00 zł netto. 
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17.4. IV Cel strategiczny: Promocja i ochrona walorów turystycznych 

Powiatu 

 

Cel operacyjny 1. Rozwój infrastruktury turystycznej. 

Na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej w 2019 roku w ciągach dróg powiatowych 

powstało: 

- 3, 02 km chodników - inwestycje zrealizowane przez Powiat Siedlecki, 

- 2,806 km chodników - inwestycje zrealizowane przez Gminy z terenu Powiatu Siedleckiego. 

 

 

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). W ramach opisu dziedzictwa kulturowego  

i historycznego zawarto informacje dot. tradycji szlacheckich, dworów i pałaców oraz 

zabytkowego budownictwa drewnianego (młyny, domy, świątynie). 

 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 ramach zdań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych udział 

wzięło 216 osób niepełnosprawnych, w tym 38 dzieci - mieszkańców Powiatu Siedleckiego. 

 

Wykaz organizowanego przedsięwzięcia przez organizacje pozarządowe w 2019 roku 

 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania 

1. 
Katolickie Stowarzyszenie 

Niepełnosprawnych Oddział w Siedlcach 

Spotkanie wigilijne z Mikołajem, 

Letni plener artystyczny, 

Wycieczka pn. ,,Poznajemy Świętokrzyskie” 

2. 

Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób   z Zespołem Downa 

„Zawsze Razem” 

Wycieczka do „Sadów Klemensa” 

3. 
Polski Związek Niewidomych 

Koło Siedlce 

Wycieczka pn. „Wizyta w Skansenie”, 

„Pielgrzymka do Trzebnicy na Dolnym Śląsku” 

4. 
Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy 

Osobom z Chorobą Alzheimera 

Wycieczka pn. „Zwiedzamy Podlaskie”, 

Piknik integracyjny „Radość w Ptaszkach” 

5. 
Polski Związek Głuchych  

Koło Terenowe Siedlce 

Wycieczka pn. „Na granicy województw” 

Piknik integracyjny z okazji Międzynarodowego Dnia 

Głuchego                     

 

6 Caritas Diecezji Siedleckiej 
Wycieczka pn. „Sprawni żeglarze” 

„Piknik Integracyjny” 
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7. 
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci 

Niepełnosprawnych „MGIEŁKA” 
 Wycieczka pn. „Wyjazd do Wrocławia”  

8. 

Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób z upośledzeniem umysłowym 

„Przystań” 

 Plener artystyczny „Dźwirzyno – 2019”  

 

Dom na Zielonym Wzgórzu oraz Dom nad Liwcem skupia się przede wszystkim na 

ustanowionym w okolicy, w dorzeczu rzeki Liwiec, obszaru Natura 2000. W 2019 r. 

organizowane były piesze i rowerowe wycieczki szlakami turystycznymi Powiatu 

Siedleckiego. Ponadto dbano o porządek przylegających do placówki terenów i brano czynny 

udział w akcjach „Sprzątanie świata”. 

 

Cel operacyjny 3. Promocja oferty turystycznej powiatu siedleckiego w kraju i zagranicą  

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.  

  

17.5. V Cel strategiczny: Bezpieczny Powiat 

Cel operacyjny 1. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego 

Dom na Zielonym Wzgórzu oraz Dom nad Liwcem na bieżąco są monitorowane  

w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Stale organizowane są spotkania grupowe prowadzone 

przez psychologa pracującego w placówce. Spotkania dostosowywane są do wieku 

podopiecznych i odbywają się w grupach. Poruszane były na nich tematy związane z adaptacją 

w nowym środowisku, przemocą rówieśniczą, zagrożeniami wynikającymi z zażywania 

substancji psychoaktywnych, szacunkiem wobec drugiego człowieka. Utrzymujemy również 

stały kontakt z policją, sądami oraz Rzecznikiem Praw Dziecka. 

Działania Domu na Zielonym Wzgórzu oraz Domu nad Liwcem uwzględniały zapisy 

Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w latach 2017 – 2019,   

z uwzględnieniem:  

 realizacji procesów usamodzielnienia, 

 zapewnienia dzieciom całodobowej opieki,  
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 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 terapeutycznymi. 

W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, w 2019 r. Powiat Siedlecki 

dofinansował zakup samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. 

Ponadto sfinansowano zakup drobnego sprzętu sportowego jako nagrody dla uczestników 

Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Oprócz tego 

pokryto koszty remontu uszkodzeń chodnika i przepustu powstałych wskutek ulewnego 

deszczu w miejscowości Żuków na terenie gminy Mokobody.  

Powiat Siedlecki w 2019 r. przebudował i wyremontował 21 040 m dróg powiatowych 

oraz 3 021,5 m chodników. Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych 

systematycznie dokonywano przeglądu stanu technicznego dróg, obiektów mostowych oraz 

oznakowania. W miarę potrzeb dokonywano remontu nawierzchni dróg oraz uzupełniano 

oznakowanie pionowe i poziome. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach w ramach swojej działalności w 2019 

roku zorganizowało 2 spotkania grupy wsparcia, której celem było wzajemne wspieranie się 

rodziców zastępczych, poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności wychowawczych oraz 

integracja środowiska rodzin zastępczych. W ramach realizacji w/w zadania 1 spotkanie odbyło 

się w formie spotkania integracyjnego. Kolejne spotkanie z uwagi na zbliżający się okres 

wakacyjny odbyło się w formie pogadanki pt.: ''Bezpieczne wakacje''.  

  

Cel operacyjny 2. Likwidacja potencjalnych zagrożeń powodziowych 

W 2019 r. Powiat zrealizował zadania w w/w zakresie tj. odwodnienie dróg, odmulanie 

rowów oraz przepustów drogowych. 

 

Cel operacyjny 3. Ochrona środowiska i odtworzenie jego potencjału 

Powiat Siedlecki w ubiegłym roku wsparł inwestycje przyjazne środowisku, 

udzielając dotacji celowej na: 

1) Modernizację instalacji centralnego ogrzewania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Mordach, 

Id: C64F2E2F-4B17-4913-8894-8C733BA1C587. Uchwalony Strona 118



 

2) Rewitalizację północno – zachodniej części Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stoku 

Lackim Etap I – remont zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą; 

3) Modernizację instalacji Centralnego Ogrzewania w budynku pałacowym Ośrodka 

Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim. 

 Ponadto mając na celu podnoszenie świadomości oraz edukacji ekologicznej 

mieszkańców naszego powiatu w ubiegłym roku wsparto finansowo: 

1) przejazd na stadion PGE Narodowy w Warszawie oraz wyżywienie dla uczniów 

Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale, którego uczeń zdobył tytuł Mistrza 

Ortografii Powiatu Siedleckiego w konkursie o tematyce ekologicznej „Powiatowe 

Dyktando o Pióro Starosty Siedleckiego” pod hasłem „Dyktando Ekologiczne”; 

2) zakup nagród dla laureatów Finału Okręgowego XLII edycji Olimpiady Wiedzy 

i Umiejętności Rolniczych organizowanej przez Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy 

i Umiejętności Rolniczych z siedzibą w Siedlcach przy ul. Prusa 14, 

3) zakup nagród dla laureatów konkursów o tematyce ekologicznej organizowanych 

w ramach festynu „Zielony Korczew”, 

4) zakup nagród dla laureatów konkursu wiedzy „Ekologia w ochronie środowiska 

i w rolnictwie” organizowanych podczas Dożynek Powiatowych w miejscowości 

Krzesk- Majątek, gmina Zbuczyn oraz nagród pocieszenia dla wykonawców wieńców 

dożynkowych prezentujących i promujących produkty ekologiczne, 

5) zakup nagród dla laureatów konkursów o tematyce ekologicznej organizowanych 

podczas XXVI Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym – XV Regionalna 

Wystawa Zwierząt Hodowlanych, 

6) zakup nagród dla uczestniczek Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Wiejskim 

Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii popularyzującej wiedzę 

w zakresie racjonalnego prowadzenia gospodarstwa domowego, przedsiębiorczości 

i ekologii na wsi - organizowanej przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego 

w Siedlcach, 

7) zakup materiałów ekologicznych promujących działania proekologiczne powiatu, 

rozpropagowywanych podczas własnych oraz obcych wydarzeń promocyjnych.  

 

Gminy należące do powiatu siedleckiego w roku 2019 zrealizowały inwestycje przyjazne 

dla środowiska. Wykonały one 57,35 km kanalizacji sanitarnej na kwotę 13.232.719,89 zł  

z czego 2.149.386,00 zł to dotacje ze środków zewnętrznych. Wybudowały 4,28 km sieci 

wodociągowej za kwotę 1.036.585,54, z czego 24.012,00 zł to dotacje ze środków 
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zewnętrznych. Ponadto gminy przeprowadziły termomodernizację 6 budynków będących ich 

własnością za łączną kwotę 853.519,25 zł z czego 300.289,96 zł to dotacja ze środków 

zewnętrznych. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach realizuje corocznie niżej wymienione 

programy i strategie, z realizacji których opracowuje sprawozdania: 

 Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2015- 2020; 

 Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie 

Powiatu Siedleckiego na lata 2017- 2020; 

 Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017-2019; 

 Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2020. 

 

XVIII. Działalność Zarządu Powiatu w Siedlcach 

 

Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu. Wykonuje uchwały rady powiatu 

i zadania powiatu określone przepisami prawa.  

Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności: 

1) przygotowywanie projektów uchwał rady; 

2) wykonywanie uchwał rady; 

3) opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju; 

4) gospodarowanie mieniem powiatu; 

5) wykonywanie budżetu powiatu; 

6) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu; 

7) uchwalanie regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego. 

W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu. 

Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych w zależności od potrzeb – najczęściej 

raz w tygodniu. Obradom przewodniczy Starosta, a pod jego nieobecność Wicestarosta. Zarząd 

składa się z pięciu osób: Starosty, Wicestarosty i trzech nieetatowych członków.  

W posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym uczestniczą również Skarbnik Powiatu  

i Sekretarz Powiatu.  
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Zarząd Powiatu rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego 

kompetencji wynikające z ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach 

upoważnień ustawowych.  

Oprócz uchwał zawierających rozstrzygnięcia, Zarząd Powiatu podejmuje inne uchwały, 

w szczególności zawierające opinie i stanowiska Zarządu Powiatu. Uchwały Zarządu Powiatu 

podpisuje Przewodniczący obrad.  

Uchwały Zarządu Powiatu będące decyzjami w sprawach z zakresu administracji publicznej 

podpisuje Przewodniczący obrad. W decyzjach wymienia się imiona i nazwiska członków 

Zarządu Powiatu, którzy brali udział w podjęciu decyzji.   

W 2019 r. odbyły się 52 posiedzenia Zarządu Powiatu. W tym czasie podjętych zostało 

125 uchwał.  

 

XIX. Realizacja uchwał Rady Powiatu w Siedlcach 

 

W 2019 roku  Rada Powiatu w Siedlcach podjęła 54 uchwały. Za realizację uchwał 

odpowiedzialni są: 

- Zarząd Powiatu w Siedlcach - 38 uchwał, 

- Starosta Siedlecki oraz Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach 

i Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach - 3 uchwały, 

- Starosta Siedlecki i Przewodniczący Rady Powiatu w Siedlcach - 2 uchwały, 

- Przewodniczący Rady Powiatu w Siedlcach - 5 uchwał, 

- Przewodniczący Rady Powiatu w Siedlcach i Przewodniczący merytorycznych Komisji  

Stałych Rady Powiatu w Siedlcach - 2 uchwały, 

- Przewodniczący Rady Powiatu w Siedlcach i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Rady 

Powiatu w Siedlcach - 1 uchwała, 

- Pozostałe uchwały - 3 uchwały. 

1. Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 1 marca 2019 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych 

na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 

Uchwała jest wypełnieniem delegacji zawartej w art. 40 ust 8 ustawy o drogach publicznych. 

Przedmiotową uchwałą wprowadzono zmianę wysokości stawek opłat za zajecie 1m2 pasa 

drogowego. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego tj. od 22 marca 2019 roku. Uchwała została 
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opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 7 marca 

2019 r., poz. 3076. Od dnia wejścia w życie przedmiotowej uchwały stosuję się zmienione 

wysokości stawek. 

2. Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach  z dnia 1 marca 2019 r. 

zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet i zwrotu kosztów 

podróży dla radnych Powiatu Siedleckiego. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego w dniu 7 marca 2019 r., poz. 3077. 

3. Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 1 marca 2019 r. 

w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

w 2019 r. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego w dniu 7 marca 2019 r., poz. 3075. Uchwała została przekazana 

Dyrektorom podległych placówek oświatowych. 

4. Uchwała Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 marca 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na 

lata  2019-2022.  

Uchwałą dokonano zmian WPF w związku ze zmianami wprowadzonymi do uchwały 

budżetowej na 2019 rok. 

5. Uchwała Nr V/36/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 marca 2019 r. 

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Powiatu Siedleckiego. 

Uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów oraz planu wydatków o kwotę 

1.997.702,00 zł. Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych na 2019 rok - 

zatwierdzono łączne nakłady na inwestycje do poniesienia w roku 2019 w kwocie 

4.564.410,00 zł. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego w dniu 5 kwietnia 2019 r., poz. 4481. 

6. Uchwała Nr V/37/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 marca 2019 r. 

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 2019 roku. 

Powyższa Uchwała określała zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na rzecz 

osób niepełnoprawnych, na które przeznacza się środki PFRON do realizacji przez Powiat 
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Siedlecki w 2019 roku. Uchwała była realizowana zgodnie z planem zadaniowym 

i finansowym środków PFRON w zakresie zadań dotyczących rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach 

oraz rehabilitacji zawodowej osób niepełnoprawnych realizowanych przez Powiatowy Urząd 

Pracy w Siedlcach. 

7. Uchwała Nr V/38/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 marca 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości zabudowanej. 

Uchwałą Rada Powiatu w Siedlcach wyraziła zgodę na nabycie nieodpłatne do zasobu Powiatu 

własności nieruchomości zabudowanej stanowiącej działki nr 84/6 i nr 84/10 z obrębu 

41 położonej w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 68A. Wnioskiem z dnia 5 kwietnia 2019 r. 

wystąpiono do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Siedlce, 

o dokonanie darowizny w/w nieruchomości na rzecz Powiatu Siedleckiego. Prezydent Miasta 

Siedlce pismem z dnia 2 lipca 2019 r. poinformował tut. organ, że przed Komisją Regulacyjną 

do Spraw Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego toczy się postępowanie 

w sprawie zaspokojenia roszczeń Parafii Prawosławnej p.w. Świętej Trójcy w Siedlcach oraz 

Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, gdzie przedmiotem są między innymi działki 

objęte wnioskiem o darowiznę. Ponadto Prezydent Miasta Siedlce podniósł, iż do sprawy 

darowizny przedmiotowej nieruchomości na rzecz Powiatu Siedleckiego będzie można 

powrócić po rozstrzygnięciu dokonanym przez Komisję Regulacyjną do Spraw Polskiego 

Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Ze względu na powyższe Uchwała Rady Powiatu 

w Siedlcach nie została w 2019 r. wykonana. 

8. Uchwała Nr V/39/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 marca 2019 r. 

zmieniająca Plan Pracy Rady Powiatu w Siedlcach i Plan Pracy Komisji Rady Powiatu na 

2019 rok. 

Uchwała realizowana była na bieżąco przez cały 2019 rok. Uchwała zrealizowana z końcem 

roku 2019. 

9. Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 kwietnia 2019 r. 

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Powiatu Siedleckiego. 

Uchwało dokonano zmian planu wydatków przy czym ich całkowita wysokość nie uległa 

zmianie. Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych na 2019 rok – zatwierdzono łączne 

nakłady na inwestycje do poniesienia w roku 2019 w kwocie 4.572.410,00 zł. Uchwała została 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 8 maja 2019 r., 

poz. 6045. 
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10. Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 kwietnia 2019 r. 

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

w dniu 6 maja 2019 r., poz. 5876. 

11. Uchwała Nr VII/41/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 14 czerwca 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na 

lata 2019 -2022. 

Uchwałą dokonano zmian WPF w związku ze zmianami wprowadzonymi do uchwały 

budżetowej na 2019 rok.  

12. Uchwała Nr VII/42/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 14 czerwca 2019 r. 

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Powiatu Siedleckiego. 

Uchwałą  dokonano zwiększenia: planu dochodów o kwotę 2.231.896,00 zł oraz planu 

wydatków kwotę 3.555.590,00 zł. Zwiększono plan przychodów na 2019 rok o kwotę 

1.323.694,00 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych. Dokonano zmian w planie wydatków 

majątkowych na 2019 rok – zatwierdzono łączne nakłady na inwestycje do poniesienia w roku 

2019 w kwocie 8.114.912,00 zł. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego w dniu 24 czerwca 2019 r., poz. 7778. 

13. Uchwała Nr VII/43/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 14 czerwca 2019 r. 

  w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Siedlcach wotum zaufania.     

 Po zakończeniu  debaty nad Raportem o stanie Powiatu Siedleckiego za 2018 r. udzielone 

zostało przez Radę Powiatu  wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Siedlcach. 

14. Uchwała Nr VII/44/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 14 czerwca 2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego Sprawozdania finansowego Powiatu 

Siedleckiego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.  

Rozpatrzono i zatwierdzono roczne Sprawozdanie finansowe Powiatu Siedleckiego za 2018 

rok wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok. 

15. Uchwała Nr VII/45/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 14 czerwca 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Siedleckiego za 2018 rok. 

Uchwałą zatwierdzono skonsolidowany bilans Powiatu Siedleckiego za 2018 rok. 

16. Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 14 czerwca 2019 r. 

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

za 2018 r.  

Uchwałą udzielono absolutorium Zarządowi Powiatu w Siedlcach. 
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17. Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 14 czerwca 2019 r.  

 w sprawie powierzenia Gminie Kotuń zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych. 

W dniu 23 lipca 2019 roku, podpisano porozumienie z gminą Kotuń, w którym określono 

warunki i tryb realizacji powierzonego zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji 

projektowej na budowę chodnika dla pieszych oraz zatok autobusowych w ciągu drogi 

powiatowej nr 3659W w miejscowości Bojmie. Termin opracowania dokumentacji przez 

Gminę został wyznaczony na dzień 30 grudnia 2019 roku. W związku z przedłużającymi się 

procedurami administracyjnymi Wójt Gminy Kotuń w dniu 20 stycznia 2020 roku wystąpił 

z wnioskiem o zawarcie aneksu wydłużającego termin opracowania dokumentacji do dnia 30 

września 2020 roku. Przedmiotowy aneks podpisano w dniu 29 stycznia 2020 roku. Zadanie 

w trakcie realizacji. 

18. Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 14 czerwca 2019 r. 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie  

powiatu siedleckiego, od 1 września 2019 roku. 

Podjęcie uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół wynika z art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego w dniu 24 czerwca 2019 r., poz. 7777. 

19. Uchwała Nr VIII/48/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 8 sierpnia 2019 r. 

w sprawie przystąpienia Powiatu Siedleckiego do stowarzyszenia Związek Samorządów 

Polskich. 

Uchwałą Powiat Siedlecki przystąpił do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich. 

Starosta Siedlecki delegowany został jako przedstawiciel Powiatu Siedleckiego do Walnego 

Zebrania członków Związku Samorządów Polskich. 

20. Uchwała Nr VIII/49/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 8 sierpnia 2019 r. 

w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom nad Liwcem  

w Kisielanach-Żmichach oraz zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, 

organizacyjnej oraz specjalistycznej. 

Uchwała przekazana została do Wojewody Mazowieckiego. Podjęcie uchwały wynikało 

z konieczności dostosowania istniejących placówek opiekuńczo-wychowawczych do zapisów 

art. 95 ust. 3  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

21. Uchwała Nr VIII/50/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 8 sierpnia 2019 r.  

w sprawie nadania statutu placówce opiekuńczo-wychowawczej Dom na Zielonym Wzgórzu  

w Kisielanach-Żmichach oraz zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej finansowej, 

organizacyjnej oraz specjalistycznej. 
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Uchwałę przekazano do Wojewody Mazowieckiego. W związku z utworzeniem nowej 

placówki opiekuńczo-wychowawczej o nazwie Dom na Zielonym Wzgórzu, Rada Powiatu  

w Siedlcach nadała placówce statut, który określa zasady jej funkcjonowania. 

22. Uchwała Nr VIII/51/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 8 sierpnia 2019 r.  

w sprawie wyboru przedstawicieli Powiatu Siedleckiego do składu Rady Społecznej działającej   

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach. 

W związku z upływem 4 - letniej kadencji Rady Społecznej działającej w Samodzielnym 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, Rada Powiatu w Siedlcach dokonała wyboru 

nowych członków na kolejną kadencję.   

23. Uchwała Nr VIII/52/2019 Rada Powiatu w Siedlcach z dnia 8 sierpnia 2019 r.   

 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.       

Uchwałą Rada Powiatu w Siedlcach wyraziła zgodę na nabycie prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Koszewnica gmina Kotuń, oznaczonej 

w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 875/1 o pow. 0,0098 ha. Wnioskiem z dnia  

16 października 2019 r. wystąpiono do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji 

potwierdzającej nabycie przez Powiat Siedlecki z mocy prawa własności przedmiotowej 

nieruchomości. Wojewoda Mazowiecki w piśmie z dnia 8 stycznia 2020 r. podniósł, iż brak 

jest podstaw prawnych do uregulowania prawa własności w/w nieruchomości na rzecz Powiatu 

Siedleckiego w oparciu o przepisy art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Ze względu na powyższe uchwała 

nie została w 2019 r. wykonana. 

24. Uchwała Nr VIII/53/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 8 sierpnia 2019 r.  

w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Mordy zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych. 

W dniu 4 listopada 2019 roku, podpisano porozumienie z Miastem i Gminą Mordy, w którym 

określono warunki i tryb realizacji powierzonego zadania polegającego na opracowaniu 

dokumentacji  projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki – Tarcze – 

Radzików Wielki –  Szydłówka – Olszanka na odcinkach w miejscowości Radzików Wielki, 

Pióry i Ostoje. Termin opracowania dokumentacji przez Miasto i Gminę Mordy został 

wyznaczony na dzień 15 grudnia 2020  roku. Zadanie w trakcie realizacji. 

25. Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 8 sierpnia 2019 r.  

 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Powiatu Siedleckiego. 

Uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów oraz planu wydatków o kwotę 2.031.637zł. 

Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych na 2019 rok – zatwierdzono łączne nakłady  
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na inwestycje do poniesienia w roku 2019 w kwocie 7.395.253,00 zł. Uchwała została 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 18 sierpnia 

2019r., poz. 9813. 

26. Uchwała Nr VIII/55/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 8 sierpnia 2019 r.  

w sprawie przekazania petycji. 

Wniesioną petycję przekazano Staroście Siedleckiego celem jej rozpatrzenia zgodnie 

z właściwością. 

27. Uchwała Nr IX/56/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 12 września 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na 

lata 2019 -2022.  

Uchwałą dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze zmianami 

wprowadzonymi do uchwały budżetowej na 2019 rok celem zachowania zgodności kwot 

określonych w WPF i budżecie na 2019 rok zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o Finansach 

publicznych. 

28. Uchwała NR IX/57/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 12 września 2019 r. 

w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. 

Uchwałą dokonano zwiększenia: planu dochodów o kwotę 11.550.589,00 zł oraz planu 

wydatków o kwotę 13.307.533,00 zł. Zwiększono plan przychodów na 2019 rok o kwotę 

1.756.944,00 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych. Dokonano zmian w planie wydatków  

majątkowych na 2019 rok – zatwierdzono łączne nakłady na inwestycje do poniesienia w roku  

2019 w kwocie 20.637.542,00 zł. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego w dniu 18 września 2019 r., poz. 10780. 

29. Uchwała Nr IX/58/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 12 września 2019 r.   

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 2019 roku. 

Uchwałą określono do realizacji zadania po zmianach oraz zatwierdzono plan finansowy 

przychodów PFRON w kwocie 1.722.794,00 zł i wydatków PFRON w kwocie 1.729.988zł. 

30. Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 12 września 2019 r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/134/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 16 kwietnia 2009 

roku w sprawie określenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Siedlecki.  

Podjęcie uchwały wynikało ze zmiany przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), w których określono minimalną wysokość dodatku 
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funkcyjnego dla nauczyciela pełniącego funkcję wychowawcy klasy. Uchwała została 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 18 września 

2019 r., poz. 10781 oraz przekazana Dyrektorom podległych placówek oświatowych.  

31. Uchwała Nr IX/59/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 12 września 2019 r.  

w sprawie powierzenia gminom z terenu Powiatu Siedleckiego zadań powiatu z zakresu 

zimowego utrzymania dróg powiatowych. 

Na mocy przedmiotowej uchwały Rada Powiatu w Siedlcach postanowiła powierzyć gminom 

z terenu powiatu siedleckiego prowadzenie zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg 

powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020. Na sfinansowanie realizacji przedmiotowego 

zadania zostały przeznaczone środki w ogólnej wysokości 260 000,00 złotych. Kwoty dotacji 

dla poszczególnych gmin ustalono wg procentowego udziału długości dróg powiatowych  

w danej gminie w stosunku do ogólnej długości dróg powiatowych.  

32. Uchwała Nr X/60/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 25 października 2019 r. 

zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na 

lata 2019 -2022. 

Uchwałą dokonano zmian WPF w związku ze zmianami wprowadzonymi do uchwały 

budżetowej na 2019 rok celem zachowania zgodności kwot określonych w WPF i budżecie na 

2019 rok zgodnie z zapisami art. 229 uofp. 

33. Uchwała Nr X/61/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 25 października 2019 r. 

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Powiatu Siedleckiego. 

 Uchwałą dokonano zmniejszenia: planu dochodów o kwotę 12.258.099,00 zł oraz planu 

wydatków o kwotę 15.338.737,00 zł. Zmniejszono plan przychodów na 2019 rok o kwotę 

3.080.638,00 zł. Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych na 2019 rok – 

zatwierdzono łączne nakłady na inwestycje do poniesienia w roku 2019 w kwocie 5.996.092,00 

zł. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

w dniu 4 listopada 2019 r., poz. 12365. 

34. Uchwała Nr X/62/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 25 października 2019 r.  

w sprawie programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. 

Na podstawie uchwały ogłoszono otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych w roku 2020. 

35. Uchwała Nr X/63/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 25 października 2019 r.  

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum 
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Specjalnego wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Stoku 

Lackim. 

Uchwała podjęta na podstawie art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy 

wprowadzające prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.). Uchwała miała 

charakter deklaratoryjny. Rada Powiatu w Siedlcach stwierdziła zakończenie działalności 

Publicznego Gimnazjum Specjalnego z dniem 31 sierpnia 2019 r. z mocy prawa. 

36. Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 25 października 2019 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi 

oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2020 

rok. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

w dniu 4 listopada 2019 r., poz. 12366. 

37. Uchwała Nr X/64/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 25 października 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego zadań 

powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych. 

Dnia 4 listopada 2019 roku podpisano Porozumienia z Gminami: Domanice, Korczew, Kotuń, 

Paprotnia, Suchożebry, Wodynie, Skórzec, Przesmyki, Wiśniew i Zbuczyn, na mocy których 

Gminy zobowiązały się do realizacji zadania powiatu polegającego na odśnieżaniu dróg 

powiatowych znajdujących na ich terenie w zakresie zapewniającym przejezdność w sezonie 

zimowym 2019/2020. Zadanie w trakcie realizacji. Rozliczenie rzeczowo – finansowe całości 

przedmiotu porozumienia przewidziane jest po zakończeniu sezonu zimowego 2019/2020 - do 

15 maja 2020 roku. 

38. Uchwała Nr X/65/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 25 października 2019 r. 

w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Siedlcach. 

Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia. 

39. Uchwała Nr X/66/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 25 października 2019 r. 

w sprawie uzupełnienia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Siedlcach. 

Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia. 

40. Uchwała Nr X/67/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 25 października 2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym wniesionej przez CASUS NOSTER 

Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy. 

Rada postanowiła nie uwzględnić wniosków zawartych w petycji. Uchwała wraz 

z uzasadnieniem została przesłana do wiadomości podmiotowi wnoszącemu petycję. 
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41. Uchwała Nr XI/68/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2019 r.  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2020–2023. 

Uchwałą przyjęto WPF wraz z wykazem przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020-2023  

w kwotach zgodnych przyjętymi w budżecie na 2020 rok w zakresie dochodów i wydatków 

oraz wyniku budżetu i długu powiatu. 

42. Uchwała Budżetowa na rok 2020 Powiatu Siedleckiego Nr XI/69/2019 z dnia 20 

grudnia 2019 r.  

Uchwałą ustalono dochody budżetowe Powiatu Siedleckiego na 2020 rok w łącznej kwocie 

77.344.444,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 62.559.956,00 zł i dochody majątkowe  

w kwocie 14.784.488,00 zł oraz wydatki budżetowe w wysokości 73.844.444,00 zł w tym 

wydatki bieżące w kwocie 54.266.673,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 19.577.771,00 zł.  

Ustalono nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 3.500.000 zł oraz zatwierdzono plan 

wydatków majątkowych na 2019 rok w kwocie 19.577.771,00 zł. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

w dniu 31 grudnia 2019 r., poz. 15891. 

43. Uchwała Nr XI/70/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2019 r.  

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadaniowym i finansowym realizowanych przez 

Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych 

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.  

Uchwałą określono do realizacji zadania po zmianach oraz zatwierdzono plan finansowy 

przychodów PFRON w kwocie 1,790,986,00 zł i wydatków PFRON w kwocie 1.798.180 zł. 

44. Uchwała Nr XI/71/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2019 r.  

w sprawie ustalenia wydatków nie wygasających z końcem 2019 roku.  

Uchwałą ustalono plan wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 

w kwocie 271.584,00 zł w dziale 600, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe. Określono  

ostateczny termin realizacji wydatków niewygasających do dnia 31 marca 2020 roku. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

w dniu 31 grudnia 2019 r., poz. 15892. 

45. Uchwała Nr XI/72/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2019 r.  

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Powiatu Siedleckiego. 

Uchwało dokonano zwiększenia planu dochodów oraz planu wydatków o kwotę 104.933,00 zł. 

Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych na 2019 rok – zatwierdzono łączne nakłady 

na inwestycje do poniesienia w roku 2019 w kwocie 5.835.195,00 zł. 
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Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

w dniu  31.12.2019 r., poz. 15893. 

46. Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2019 r.  

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych 

na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 października 2019 r. zmiany niektórych przepisów 

ustawy o drogach publicznych, obejmujące ograniczenie maksymalnych stawek opłat za zajęcie 

pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej 

zobowiązano organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego do dostosowania 

dotychczasowych uchwał do znowelizowanych, górnych stawek opłat, w terminie trzech 

miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Od dnia wejścia w życie przedmiotowej uchwały tj. 

od 14 stycznia 2020 roku stosuje się zmienione wysokości stawek. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

w dniu 31 grudnia 2019 r., poz. 15890. 

47. Uchwała Nr XI/73/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2019 r.  

w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  

w 2020 roku. 

Podjęcie uchwały wynika z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. 

Uchwała została przekazana Dyrektorom podległych placówek oświatowych celem realizacji 

w 2020 roku. Uchwała określa formy doskonalenia nauczycieli i kierunki kształcenia, na które 

przeznaczone będą środki oraz maksymalną kwotę dofinansowania przewidzianą na jeden 

semestr w 2020 r. 

48. Uchwała Nr XI/74/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2019 r.  

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Mordach wchodzącej w skład Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Mordach. 

Uchwała intencyjna podjęta zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo 

oświatowe, przekazana Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty oraz Burmistrzowi Miasta  

i Gminy Mordy. Podjęcie uchwały rozpoczęło proces likwidacji Szkoły Policealnej w Mordach 

wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach z dniem 31 sierpnia  

2020 r. 

49. Uchwała Nr XI/75/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2019 r.  

w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia w Mordach wchodzącej w skład 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach. 
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Uchwała intencyjna podjęta zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo 

oświatowe, przekazana Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty oraz Burmistrzowi Miasta  

i Gminy Mordy. Podjęcie uchwały rozpoczęło proces likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia  

w Mordach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach z dniem  

31 sierpnia 2020 r. 

50. Uchwała Nr XI/76/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2019 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Miastu i Gminie Mordy zadań w zakresie 

prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. 

Uchwała podjęta na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach. 

Na podstawie ww. uchwały zostało zawarte porozumienie z dnia 12 lutego 2020 r. pomiędzy 

Powiatem Siedleckim a Miastem i Gminą Mordy w sprawie powierzenia zadań w zakresie 

prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. 

51. Uchwała Nr XI/77/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2019 r.  

w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu w Siedlcach Nr XXV/146/2001 z dnia 29 czerwca 

2001 roku w sprawie powierzenia zadania powiatowego w zakresie powiatowej biblioteki 

publicznej. 

Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia i przekazana Prezydentowi Miasta Siedlce. Podjęcie 

uchwały umożliwiło przekazanie realizacji zadania w zakresie powiatowej biblioteki publicznej 

Powiatu Siedleckiego Miastu i Gminie Mordy.  

52. Uchwała Nr XI/78/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2019 r. 

w sprawie określenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok 

Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia. 

53. Uchwała Nr XI/79/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2019 r. 

w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu w Siedlcach i Planów Pracy Komisji Rady Powiatu na 

2020 rok. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku. 

54. Uchwała Nr XI/80/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji. 

Rada postanowiła nie uwzględnić wniosków zawartych w petycji. Uchwała wraz  

z uzasadnieniem została przesłana do wiadomości podmiotowi wnoszącemu petycję. 
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XX. Kontrola i audyt w Starostwie Powiatowym w Siedlcach 

 

Realizacja kontroli zaplanowanych w 2019 roku oraz kontroli doraźnych przedstawia się 

następująco:  

1. Kontrole doraźne:  

1) 2 kontrole przeprowadził Wydział Komunikacji z zakresu sprawdzenia stanu 

technicznego oraz spełniania wymogów placu manewrowego, 

2) 1 kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Promocji i Rozwoju oraz Wydziału 

Finansowego, kontrola dotyczyła prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przez 

MOW w Gostchorzy, 

3) 2 kontrole przeprowadzili pracownicy Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 

jedną z zakresu przestrzeganie zapisów decyzji udzielającej Zakładowi Drobiarskiemu 

„Nasz Drób” pozwolenia wodnoprawnego, drugą w Przedsiębiorstwie Handlowo-

Usługowym Stanisław Jastrzębski, dotyczącą przestrzeganie i stosowanie przepisów 

ochrony środowiska. 

2. Kontrole planowane: 

1) Pracownicy Wydziału Promocji i Rozwoju przeprowadzili kontrole problemowe: 

a) z zakresu działalności statutowej w Stowarzyszeniach:  

 OSP Pruszyn, 

 OSP Błogoszcz, 

 OSP Grala Dąbrowizna  

 OSP Dąbrówka Stany, 

 OSP Dąbrówka Nowa, 

 OSP Sosnowe, 

 OSP Czuryły, 

 OSP Borki Paduchy, 

 Uczniowski Klub Sportowy „Piorun” w Korczewie, 

 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Gosport” w Golicach, 

 Gminny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Sparks” w Kotuniu, 

 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Naprzód” Skórzec, 

b) z zakresu stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych: 

 w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim, 

 w Domu na Zielonym Wzgórzu.  
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2) Pracownicy Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska przeprowadzili: 

a) 1 kontrolę przedsiębiorcy z zakresu gospodarki odpadami, 

b) 1 kontrolę przedsiębiorcy z zakresu geologii, 1 kontrola nie odbyła się z powodu 

braków kadrowych, 

c) 4 kontrole w Urzędach Gmin z zakresu ochrony przyrody, 

d) 1 kontrolę wykonania rekultywacji terenów poeksploatacyjnych, 

e) kontrole beneficjentów PROW 2002 z zakresu leśnictwa z terenu pięciu gmin, 

f) 1 kontrolę w Nadleśnictwie Siedlce z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną 

w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa zgodnie z porozumieniem 

zawartym w dniu 26 lutego 2016 r. w Siedlcach pomiędzy Starostą Siedleckim 

a Nadleśniczym Nadleśnictwa Siedlce. 

3) Pracownicy Wydziału Dróg przeprowadzili: 

a) kontrole 10 % wydanych decyzji administracyjnych na zajecie pasa drogowego - 

wydano 152 decyzji na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej na czas 

prowadzenia robót - przeprowadzono 16 kontroli, podczas których sprawdzano 

oznakowanie robót oraz czy roboty prowadzone są zgodnie z harmonogramem 

(termin, powierzchnia), 

b) kontrole ciągów dróg powiatowych (w I i III kwartale) w zakresie prawidłowości 

zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków 

drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych, zgodnie z wykazem do 

planu kontroli, 

c) 26 kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania 

wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych. 

4) Pracownicy Wydziału Komunikacji przeprowadzili: 

a) 9 kontroli przedsiębiorców w zakresie prawidłowości przeprowadzania badań 

technicznych pojazdów,  

b) 31 kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą 

do wydania dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu przewoźnika 

drogowego (w tym sporządzono 9 sprawozdań z nieprzeprowadzenia kontroli 

w związku z zawieszeniem działalności gospodarczej i zawieszeniem transportu), 

c) 23 kontrole przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą 

do wydania dokumentu uprawniającego do wykonywania przewozów na potrzeby 
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własne (w tym sporządzono 5 sprawozdań z nieprzeprowadzenia kontroli 

w związku z zawieszeniem działalności gospodarczej i zawieszeniem transportu).  

5) Pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego przeprowadzili kontrole problemowe 

realizacji zadań planistyczno-organizacyjnych z zakresu obrony cywilnej w: 

a) Urzędzie Gminy w Przesmykach, 

b) Urzędzie Gminy w Kotuniu. 

6) Koordynator Czynności Kancelaryjnych przeprowadził kontrolę prawidłowości 

wykonywania czynności kancelaryjnych w Wydziale Zarządzania Kryzysowego 

w Starostwie Powiatowym. 

7) Pracownik zatrudniony na samodzielnym stanowisku ds. kontroli przeprowadził: 

a) kontrolę problemową z zakresu wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu 

Powiatu Siedleckiego w 2018 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, 

b) kontrolę problemową w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach 

w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji podmiotowej  i dotacji celowej 

udzielonej z budżetu Powiatu Siedleckiego w 2018 roku, 

c) kontrole w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami budżetowymi 

i prowadzenia rachunkowości za rok 2017 w jednostkach organizacyjnych Powiatu 

tj. w: 

 Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Siedlcach, 

 Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach, 

 Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach. 

d) wraz z pracownikami Wydziału Promocji i Rozwoju oraz Wydziału Finansowego 

wspólnie przeprowadzono: 

 kontrolę rzeczywistej liczby uczniów/wychowanków młodzieżowego ośrodka 

wychowawczego  w I półroczu oraz III i IV kwartale 2019 roku w MOW 

w Gostchorzy, 

 kontrolę rzeczywistej liczby uczniów/wychowanków młodzieżowego ośrodka 

wychowawczego  w I półroczu oraz III i IV kwartale 2019 roku w MOW 

w Wojnowie. 

W 2019 Starosta Siedlecki roku wydał 145 upoważnień do przeprowadzenia ww. 

opisanych kontroli.  
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3. Kontrole zewnętrzne: 

1) Kontrola Wojewody Mazowieckiego: 

a) w Wydziale Komunikacji: prowadzenie dokumentacji w związku z wykonywaniem 

zadań w zakresie wydawania i zatrzymywania dokumentów stwierdzających 

uprawnienia do kierowania pojazdami, a także cofania i przywracania uprawnień do 

kierowania pojazdami, 

b) w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska: zadania z zakresu administracji 

rządowej dotyczące udzielania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, odmowy 

ich udzielenia, zmiany, cofania, stwierdzenia wygaśnięcia oraz przenoszenia 

koncesji na rzecz innego podmiotu. 

2) Audyt Izby Administracji Skarbowej – gospodarowanie środkami pochodzącymi z Unii 

Europejskiej w ramach RPO Województwa Mazowieckiego dot. Projektu pn. 

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

3) Kontrola Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – przedmiot 

kontroli: Projektu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3641W Zbuczyn – Tchórzew – 

Izdebki-Kosny. 

4) Kontrola Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego 

w Wydziale Komunikacji – realizacja zadań wynikających z ustawy o transporcie 

drogowym oraz innych aktów wykonawczych w 2019 roku -  w roku 2019 wpłynęło 

zawiadomienie o kontroli, kontrola rozpoczęła się w 2020 roku. 

 

Audyt wewnętrzny jest prowadzony na podstawie art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych. 

W 2019 roku zrealizowano 5 zadań audytowych: 

1) Funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim, 

2) Funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim, 

3) Funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach, 

4) Przestrzeganie procedury zamówień publicznych przy dokonywaniu zakupów  

o wartości poniżej 30 tys. euro, 

5) Audyt systemów informatycznych/KRI. 
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XXI. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

 

W roku 2019 przeprowadzono 21 szkoleń wstępnych ogólnych podczas których 

pracowników rozpoczynających pracę w Starostwie Powiatowym zapoznano  

z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. W trakcie szkoleń 

wstępnych omówiono tematy zawarte w przepisach prawa w tym zakresie oraz zapoznano 

pracowników z Oceną Ryzyka Zawodowego na danym stanowisku pracy.  

W związku ze zmianami Kodeksu Pracy została zaktualizowana ocena ryzyka 

zawodowego na stanowisku urzędnika. Wszyscy pracownicy zajmujący stanowisko urzędnika 

zostali zapoznani z aktualną oceną ryzyka zawodowego.  

W trakcie szkoleń wstępnych, pracowników rozpoczynających pracę zapoznano  

z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego obowiązującą w Starostwie Powiatowym. 

Dla pracowników, którym Lekarz Medycyny Pracy zalecił pracę w okularach 

korekcyjnych przy monitorze ekranowym, sporządzono, po weryfikacji przedstawionych 

dokumentów, wnioski do Wydziału Finansowego o refundację kosztów poniesionych na 

wydatki związane z zakupem okularów korekcyjnych. W 2019 roku dofinansowanie, na 

podstawie Zarządzenia Nr 21/2013 Starosty Siedleckiego z dnia 15 listopada 2013 roku  

w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom Starostwa Powiatowego 

w Siedlcach zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi, objęło czternaście osób.  

W roku 2019 przeprowadzono dwa postępowania związane z wypadkami przy pracy, 

którym ulegli pracownicy Starostwa Powiatowego zatrudnieni na stanowiskach robotniczych.  
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XXII. Podsumowanie 

Podstawą sporządzenia „Raportu o stanie powiatu siedleckiego w 2019 roku” były 

sprawozdania i informacje przekazane przez wydziały i komórki Starostwa Powiatowego  

w Siedlcach, jednostki organizacyjne powiatu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach, wraz 

z oceną i wnioskami dotyczącymi programów, polityk i strategii realizowanych przez powiat. 

Raport o stanie powiatu dodatkowo zawiera ocenę realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach,  

realizację zadań oświatowych i kulturalnych, funkcjonowanie systemu pomocy społecznej, 

ocenę stanu dróg powiatowych, ocenę stanu środowiska naturalnego oraz działania 

administracji powiatowej.  

W raporcie znalazła się również ocena stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu 

siedleckiego w zakresie porządku publicznego i przeciwpożarowego.  

Raport zawiera również informację o działalności Zarządu Powiatu.  

Podsumowując 2019 rok można pochwalić się sukcesami w zakresie budowy dróg na 

terenie powiatu siedleckiego. W 2019 r. zrealizowano wydatki inwestycyjne w zakresie 

budowy dróg na kwotę 11 029 585 zł,  z tego 7 193 227 zł pozyskano ze źródeł zewnętrznych 

(MSWiA – 4 556 666zł; Fundusz Dróg Samorządowych - 1 259 643 zł; UM Województwa  

Mazowieckiego - 163 630 zł; Gminy -1 213 288 zł), pozostała kwota w wysokości 3 836 358 

zł pochodziła ze środków własnych powiatu. Ponadto w 2019 roku rozpoczęto realizację trzech 

zadań inwestycyjnych o wartości ogółem 11 487 180,95 zł, na które pozyskano dofinansowanie 

z FDS w wysokości 9 189 743 zł. Ogółem wartość pozyskanych w 2019 roku środków ze źródeł 

zewnętrznych wynosi 16 382 970 zł. 

W Starostwie Powiatowym w Siedlcach zatrudnionych było na dzień 31 grudnia 2019 r. 

na 133,9 etatach - 149 osób, w tym 13 osób na czas zastępstwa. Na 85 szkoleniach  

i konferencjach jedno i wielodniowych przeszkolono 103 pracowników. Ponadto 3 osobom 

udzielono dofinansowania do studiów podyplomowych. W 2019 roku pracownicy kancelarii  

i sekretariatu Starostwa Powiatowego Siedlcach zarejestrowali w systemie elektronicznego 

obiegu korespondencji „Edicta 62 335 sztuk różnego rodzaju wniosków i pism.  

W celu podniesienia jakości pracy i obsługi interesantów Starostwa, w poprzednim roku 

wprowadzono zmiany w organizacji pracy urzędu, wprowadzając jeden w tygodniu 

dziesięciogodzinny dzień pracy. Zmiana umożliwiła wielu osobom załatwić swoje sprawy  

w dogodnym dla nich czasie.  

          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 ze zm.) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu

raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności samorządu w roku

poprzednim. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje w szczególności realizację polityk,

programów, strategii, uchwał rady powiatu.

Wypełniając ten obowiązek podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Siedlcach jest w pełni

uzasadnione.

Starosta

Karol Tchórzewski
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