
UCHWAŁA NR CX/308/2021 
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 12 maja 2021 r. 

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Siedlcach "Raportu o stanie Powiatu Siedleckiego 
za 2020 rok" 

Na podstawie art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2020, poz. 920) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w  Siedlcach RAPORT O  STANIE POWIATU 
SIEDLECKIEGO ZA 2020 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 

(t.j. Dz.U.2020.920) 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 oraz uchwał rady 

powiatu. 

Raport o stanie Powiatu Siedleckiego został przygotowany w oparciu o ogólne wytyczne 

wskazane w ustawie, we współpracy z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi. 

 

 

II. Podstawowe dane dotyczące Powiatu Siedleckiego 

Siedzibą władz Powiatu Siedleckiego jest Starostwo Powiatowe w Siedlcach,  

ul. Piłsudskiego 40. 

Powiat liczy 81 633 mieszkańców (liczba osób zameldowanych na pobyt stały wg stanu na 

dzień 31.12.2020).  Powierzchnia Powiatu Siedleckiego wynosi  1603 km2. 

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.  

 

Źródło: http://powiatsiedlecki.geoportal2.pl/ 
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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).  

 

Organy Powiatu Siedleckiego 

Organem stanowiącym i kontrolnym Powiatu Siedleckiego jest Rada Powiatu w Siedlcach, 

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, 

5) Komisję Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy, 

6) Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. 

Organem wykonawczym Powiatu jest Zarząd Powiatu w Siedlcach, który wykonuje 

uchwały Rady Powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. W realizacji zadań 

Zarząd podlega wyłącznie Radzie. 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. 

W 2020 roku Zarząd Powiatu w Siedlcach odbył 42 posiedzenia. W tym czasie podjętych 

zostało 131 uchwał.  

Zarząd wykonuje zdania powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

organizacyjnych. Pracę Zarządu i Starostwa Powiatowego organizuje Starosta, kieruje 

bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz. Starosta jest kierownikiem 

Starostwa Powiatowego w Siedlcach 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 uchwalonego budżetu powiatu. 
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Jednostki organizacyjne Powiatu: 

1) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Stoku Lackim, 

2) Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Stoku Lackim, 

3) Dom na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach Żmichach, 

4) Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Dom nad Liwcem w Kisielanach Żmichach, 

5) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach, 

6) Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach. 
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III. Informacja o sytuacji finansowej Powiatu Siedleckiego za 2020 rok 

Uchwalony przez Radę Powiatu w Siedlcach w dniu 20 grudnia 2019 roku budżet, po 

stronie dochodów na 2020 rok, po zmianach dokonanych w ciągu roku ukształtował się na 

poziomie 71 566 076,00 zł. Planowane dochody wykonano w kwocie 89 320 303,67 zł,  z tego: 

− dochody bieżące              61 959 420,98 zł 

− dochody majątkowe             27 360 882,69 zł 

Źródłami dochodów w 2020 roku były: 

− subwencja ogólna              30 749 958,00 zł 

− środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych               22 332 905,00 zł 

− udział powiatu w podatkach stanowiących dochód 

      budżetu państwa              16 389 847,37 zł 

− dochody własne Powiatu               6 652 485,84 zł 

− dotacje celowe z budżetu państwa              2 356 987,97 zł 

z tego: 

• dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej        2 276 627,74 zł 

• dotacje na zdania własne powiatu                  80 360,23 zł 

− dotacje celowe na zadania realizowane na mocy porozumień 

z organami administracji rządowej                   5 158 965,04 zł 

− dotacje celowe na zadania wykonywane na podstawie porozumień 

(umów) z jednostkami samorządu terytorialnego             5 242 287,63 zł 

− dotacje na programy finansowane z udziałem środków 

Unii Europejskiej             192 532,21 zł 

− środki pozyskane z innych źródeł                244 334,61 zł 

 

Określony przez Radę Powiatu budżet po stronie wydatków, po zmianach dokonanych  

w ciągu roku wyniósł 80 755 819,00 zł. Wydatki wykonano w wysokości 73 346 064,16 zł,  

z tego: 

− wydatki bieżące                         53 288 702,82 zł 

− wydatki majątkowe              20 057 361,34 zł 

 

Wydatki przeznaczono na finansowanie zadań z zakresu: 

− rolnictwa i łowiectwa                       8 100,00 zł 
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− leśnictwa                                417 771,39 zł 

− transportu i łączności             29 597 316,11 zł 

− turystyki                                 10 000,00 zł 

− gospodarki mieszkaniowej                  247 791,60 zł 

− działalności usługowej                          1 870 710,52 zł 

− administracji publicznej                        13 512 100,11 zł 

− bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej    52 135,43 zł 

− wymiaru sprawiedliwości                            197 999,49 zł 

− obsługi długu publicznego                   89 781,92 zł 

− różnych rozliczeń          28 832,00 zł 

− oświaty i wychowania               6 613 287,35 zł 

− ochrony zdrowia          13 000,00 zł 

− pomocy społecznej                  866 710,19 zł 

− pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej           2 253 520,59 zł 

− edukacyjnej opieki wychowawczej            10 907 117,61 zł 

− rodziny                 4 627 224,44 zł 

− gospodarki komunalnej i ochrony środowiska      91 991,89 zł 

− kultury i ochrony dziedzictwa narodowego            1 573 695,12 zł 

− kultury fizycznej                   366 978,40 zł 

 

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na finansowanie zadań z zakresu administracji 

rządowej i inne zadania zlecone ustawami kwotę 2 276 627,74 zł.  

Na koniec roku 2020 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne zarówno w Starostwie 

Powiatowym jak i w jednostkach organizacyjnych Powiatu. 

Odnotowano zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 1 426 005,79 zł, które                     

w świetle obowiązujących przepisów stanowią koszty 2020 roku, a których terminy płatności 

przypadają na 2021 rok. 

Odnotowano również należności w kwocie 757 435,52 zł z tego: 

− należności wymagalne                  736 617,74 zł 

− należności niewymagalne                    20 817,78 zł 

Wykonane dochody i wydatki w 2020 roku pozwoliły na realizację zaplanowanych zadań 

Powiatu, utrzymanie finansowania zadań na dobrym i bardzo dobrym poziomie oraz 

polepszenie warunków materialno-technicznych i rozwój infrastruktury drogowej. 
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Według Zarządu Powiatu wykonanie budżetu za 2020 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 

2020 rok. 

Budżet bazowy na 2020 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 2020 w wyniku oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi 

(wykonane dochody 89 320 303,67 zł; wykonane wydatki 73 346 064,16 zł) uzyskano 

nadwyżkę budżetową w kwocie 15 974 239,51 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 2020 roku ukształtowała się na poziomie 

12 474 239,51 zł. 

Ponadto uzyskano przychody w kwocie 19 958 332,51 zł pochodzące z: 

− nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 567 252,25 zł, 

− niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy  

o finansach publicznych w kwocie 9 391 080,26 zł, 

− wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 10 000 000,00 zł. 

W wyniku rozliczenia wykonania budżetu za 2020 rok uzyskano wolne środki w łącznej kwocie 

32 432 572,02 zł. 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Powiat Siedlecki posiadał zobowiązania: 

− 6 500 000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w 2018 roku, 

 

Spłatę kredytu zaplanowano na:         

2021 rok       3 500 000,00 zł           

2022 rok       3 000 000,00 zł                            

− 252 771,50 zł z tytułu limitu zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego finansowanych 

planowanymi wydatkami majątkowymi (zakup ciągnika w formie leasingu). 

Spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego zaplanowano na:   

2021 rok       65 337,00 zł           

2022 rok       65 337,00 zł   

2023 rok                                        122 097,50 zł  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3F89FF29-EE30-494A-9F2A-1396DF3739EF. Uchwalony Strona 9



 

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań o których mowa w art. 243 ust. 1 

ustawy o finansach publicznych ukształtował się w: 

2017 rok     5,34 % 

2018 rok     5,63 % 

2019 rok     7,03 % 

2020 rok     7,13 % 

2021 rok     6,95 % 

2022 rok     5,63 % 

2023 rok     0,21 % 

 

Zadłużenie Powiatu na koniec 2020 roku i kolejnych lat 2021 – 2023 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. 2021 r. poz. 305). 

Stan finansów Powiatu na koniec 2020 roku Zarząd Powiatu ocenia jako bardzo dobry. 
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IV. Informacja o stanie mienia komunalnego 

Stan mienia Powiatu Siedleckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. 

Powiat Siedlecki posiada niżej wymienione mienie komunalne o uregulowanym stanie 

prawnym na prawach własności: 

1. Grunty o pow. 792,9183 ha + 121/3084 części działki Nr 104 w Siedlcach Skwer 

Niepodległości 2 (w tym 784,0003 ha - pow. niewyszacowanych dróg powiatowych)  

o wartości                                                                                                         1 315 105,88 zł 

2. Środki trwałe o wartości                                                                              277 298 985,97 zł 

w tym: 

1) budynki i budowle o wartości                                                               273 150 468,61 zł 

2) środki transportu o wartości 1 602 365,39 zł 

3) maszyny, urządzenia techniczne i inne środki trwałe o wartości           2 546 151,97 zł 

3. Pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia o wartości 4 161 671,84 zł 

w tym:                                                                                                     

1) zbiory biblioteczne 50 732,48 zł   

4. Wartości niematerialne i prawne o wartości 4 176 314,00 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                                                          287 012 077,69 zł 

Wartość stanu mienia komunalnego Powiatu na dzień 31 grudnia 2020 r. zwiększyła się 

o kwotę 23 479 703,59 zł tj. o 8,91 % w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. i tak,  

w: 

1) Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim 

zwiększyła się o kwotę                  188 415,44 zł 

2) Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach zmniejszyła się o kwotę                2 929,43 zł 

3) Domu nad Liwcem w Kisielanach zwiększyła się o kwotę    29 726,71 zł 

4) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach  

 zwiększyła się o kwotę         24 228,00 zł 

5) Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim  

zwiększyła się o kwotę           3 628,94 zł 

6) Starostwie Powiatowym w Siedlcach zwiększyła się o kwotę                   23 971 125,84 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 31.12.2020 r. nastąpiło zwiększenie 

ewidencji powierzchni gruntów zasobu Powiatu o 3,2041 ha, w stosunku do stanu na dzień 

31.12.2019 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 2020 r., poz. 1990 ze 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; 

3) wydania prawomocnych decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych oraz 

zatwierdzających podział nieruchomości, na podstawie których, zgodnie z art. 12 ustawy  

z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.) nieruchomości lub ich 

części, o których mowa w art. 11f ust. 1 pkt 6, stają się z mocy prawa: 

a) własnością Skarbu Państwa w odniesieniu do dróg krajowych, 

b)  własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg 

wojewódzkich, powiatowych i gminnych 

- z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się 

ostateczna; 

4) zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Mordy nieruchomości położonych w mieście 

Mordy, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr 1970 o pow. 

0,0234 ha, nr 1971 o pow. 0,0164 ha, nr 1974/2 o pow. 0,0316 ha, nr 1974/3 o pow. 0,0145 

ha, nr 1974/4 o pow. 0,2068 ha, nr 1975/2 o pow. 0,0154 ha, nr 1975/3 o pow. 0,0151 ha i 

nr 1979 o pow. 0,0225 ha. 

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. 
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Na stan mienia komunalnego w 2021 roku znaczny wpływ mogą mieć poniższe 

uwarunkowania, które w 2020 r. nie zostały rozstrzygnięte:  

-  niewyszacowana aktualnie wartość dróg powiatowych o pow. 784,0003  ha.  

 

Wykaz środków transportu oraz ocena stanu technicznego 

Lp. Marka Typ/mo

del 

Rodzaj 

pojazdu 

Rok 

prod

ukcji 

Stan licznika 

km lub mth 

na dzień 

31.XII.2019 r. 

Stan licznika 

km lub mth  

na dzień 

31.XII.2020 r. 

Ocena stanu 

technicznego 

pojazdu 2020 r. 

1 Skoda Superb 

3T 

Osobowy 2016 119483 137941 stan bardzo 

dobry 

 

2 Skoda Fabia 

1,4 16V 

Osobowy 2007 282907 292391 stan ogólny 

średni, 

niewielkie 

wżery rdzy                

w błotniku 

lewym tylnym 

3 Skoda Fabia 

1,4TDi 

Osobowy 2005 289010 303503 stan ogólny 

poniżej średniej  

 

4 Ford Transit 

2,4 

TDCi 

Ciężarowo 

osobowy 

2011 235902 258444 stan ogólny 

średni, małe 

przerdzewienia 

w powłoce 

lakierniczej przy 

wszystkich 

drzwiach 

pojazdu 

5 Iveco Daily 

29L2 

Ciężarowo 

osobowy 

2007 269467 291515 stan ogólny, 

poniżej średniej, 

w 2020 r. 

dokonano 

bieżącego 

przeglądu                       

i napraw 

6 Lambo

rghini 

R4.110 

Lambor

ghini 

23S 

Ciągnik 

rolniczy 

2006 3029 mth 4124 mth stan ogólny 

średni, lekkie 

zardzewienia             

w kabinie 

kierowcy 

7 Opel Astra 

1,4 

osobowy 2019 5808 14898 wynajem 

samochodu na 

okres od dnia 

09.08.2019 do 

dnia 08.08.2022 

r. (bez prawa 

wykupu) 

8 Deutz 

Fahr 

15S 

5125 Ciągnik 

rolniczy 

2020 - 169 mth leasing ciągnika 

na okres 36 

miesięcy do 
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121T1

DW 

dnia 30.11.2023 

r. (z prawem 

wykupu) 

 

Stan techniczny posiadanych środków transportu w stosunku do roku 2019 utrzymał się na 

podobnym poziomie przy normalnych warunkach eksploatacji. 

 

Stan techniczny budynku Starostwa  

1. Ocena stanu technicznego budynku Starostwa /1-no roczna/ w 2020 r. 

1) Ocena stanu technicznego elementów budynku: 

- fundamenty     - stan dobry, 

- ściany     - stan dobry, 

- sufity      - stan dobry, 

- stolarka okienna    - stan dobry, 

- stolarka drzwiowa    - stan dobry, 

- ciągi komunikacyjne   - stan dobry, 

- posadzki     - stan dobry/dostateczny, 

- elewacja     - stan dobry/dostateczny, 

- rynny, r. spustowe, obróbki blach.   - stan dobry, 

- konstrukcja i pokrycie dachu  - stan dobry, 

- schody     - stan dobry/dostateczny, 

- instalacja wod- kan, c.o, odgromowa  - stan dobry, 

2) Zalecenia dotyczące eksploatacji: 

- okresowa kontrola co rok i co 5 lat, 

- przewidzieć remont pozostałej części klatki schodowej - szczególnie podwyższyć 

balustrady do wysokości 1,20 m, 

- poprawić wyjście na dach poprzez zamontowanie dodatkowych klamer, 

- naprawić odpadające tynki od strony ul. Piłsudskiego i Boh. Getta, 

- pomalować garaż, 

- przewidzieć zmywanie glonów z elewacji budynku, 

- usunąć odpadające płaty farby nad klatką schodową przy witrynie okiennej, 

- bieżąca konserwacja elementów budynku. 

2. Zrealizowane inwestycje i remonty wraz z podaniem kosztów: 

1) Zrealizowane inwestycje: 

- wybudowano budynek garażowo-gospodarczy  
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   w Broszkowie-Etap I                565 800,00 zł; 

2) Zrealizowane zakupy inwestycyjne: 

- zakup 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych (kserokopiarek)   35 055,00 zł, 

- zakup głównego przełącznika sieciowego     75 645,00 zł, 

- zakup macierzy dyskowej       26 937,00 zł, 

- zakup serwera        40 836,00 zł; 

3) Zrealizowane remonty: 

- remont dachów budynków Starostwa     85 859,35 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3F89FF29-EE30-494A-9F2A-1396DF3739EF. Uchwalony Strona 15



 

V. Oświata 

5.1. Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat  

Powiat Siedlecki w 2020 roku był organem prowadzącym dla trzech 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, został zlikwidowany z dniem                         

31 sierpnia 2020 r. uchwałą Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie 

rozwiązania Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach oraz likwidacji szkół 

wchodzących w jego skład. Do czasu likwidacji w 2020 r. w skład ZSP w Mordach wchodziła 

Szkoła Policealna oraz Branżowa Szkoła I stopnia. 

Szkoła Policealna w 2020 r. kształciła osoby dorosłe w systemie zaocznym na kierunku 

technik turystyki wiejskiej. Słuchacze ostatniego semestru Szkoły Policealnej zakończyli naukę 

w czerwcu 2020 roku.  

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. Pomimo rozszerzenia oferty 

edukacyjnej od momentu otwarcia szkoły nie został w niej uruchomiony żaden oddział  

z powodu braku zainteresowania ze strony absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych. 

 

5.1.2.  Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Stoku Lackim 

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

w 2020 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, Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna, Szkoła Specjalna 

Przysposabiająca do Pracy. W strukturze placówki funkcjonował również Internat, który 

zapewniał zakwaterowanie wychowankom Ośrodka. W placówce realizowane było również 

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla dzieci uczęszczających do Przedszkola 

Specjalnego, jak również dla dzieci spoza Ośrodka. 
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W 2020 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 2020 roku 

L.p. Nazwa szkoły Liczba oddziałów Liczba uczniów 

1. Powiatowe Przedszkole Specjalne 2 10 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna 6 30 

3. Szkoła Przysposabiająca do Pracy 4 19 

4.  Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 3 14 

5. Razem 15 73 

7. Grupy wychowawcze (internat) 4 19 

8. Wczesne wspomaganie rozwoju - 12 
 

Stan na 31 grudnia 2020 roku 

L.p. Nazwa szkoły Liczba oddziałów Liczba uczniów 

1. Powiatowe Przedszkole Specjalne 2 9 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna 7 27 

3. Szkoła Przysposabiająca do Pracy 4 19 

4. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 3 16 

5. Razem 16 71 

6. Grupy wychowawcze (internat) 4 17 

7. Wczesne wspomaganie rozwoju - 9 
 

 

Wykonanie budżetu w 2020 roku 

 

L.p. 

 

Nazwa szkoły 

Wykonanie 

budżetu 

od 01.01.2020 

do 31.08.2020 

Liczba 

uczniów 

Stan na 

31.08.2020 

Wydatki 

miesięczne w 

przeliczeniu 

na 1 ucznia 

 

Uwagi 

1. Powiatowe Przedszkole Specjalne 237 626,65 10 2 970,33  

2. Publiczna Szkoła Podstawowa 

Specjalna wraz z zajęciami 

rewalidacyjno-wychowawczymi 1 521 586,64 

 

44 

4 322,69 

 

3. Szkoła Przysposabiająca do Pracy 787 976,10 19 5 184,05  

4. Grupy wychowawcze (internat) 835 435,93 19 5 496,29 * 

5. Wczesne wspomaganie rozwoju 23 276,33 12 242,46  

 RAZEM 3 405 901,65 104   
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L.p. 

 

Nazwa szkoły 

Wykonanie 

budżetu 

od 01.09.2020 

do 31.12.2020 

Liczba 

uczniów 

Stan na 

31.12.2020 

Wydatki 

miesięczne w 

przeliczeniu 

na 1 ucznia 

 

Uwagi 

1. Powiatowe Przedszkole Specjalne 145 350,76 9 4 037,52  

2. Publiczna Szkoła Podstawowa 

Specjalna wraz z zajęciami 

rewalidacyjno-wychowawczymi 

 

929 181,24 

 

43 
 

5 402,22 

 

3. Szkoła Przysposabiająca do Pracy 413 180,49 19 5 436,59  

4. Grupy wychowawcze (internat) 590 288,04 17 8 680,71 * 

5. Wczesne wspomaganie rozwoju 13 307,01 9 369,64  

 RAZEM 2 091 307,54 97   

 

Pozostałe wydatki budżetowe w 2020 roku: 

1)  dokształcanie i doskonaleni zawodowe nauczycieli                           –  8 736,50 zł, 

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

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                – 5 544,00 zł, 

3) pozostała działalność                                                                   –  3 513,00 zł,  

4) wydatki inwestycyjne: 

rewitalizacja północno-zachodniej części Zespołu  Pałacowo - Parkowego Etap II -

wykonanie altany dydaktycznej i małej architektury wraz z instalacją elektryczną                

161 206,00 zł.     

                                                        

Wykonanie budżetu w 2020 roku wyniosło 5 676 208,69 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, 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, 

− wynagrodzenie bezosobowe, 

− szkolenie administracji i obsługi. 
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W roku 2020 42 pracowników wzięło udział w różnego rodzaju szkoleniach, na  co 

wydatkowano 7457,50 zł.  

Zestawienie wykonanych remontów i inwestycji: 

Lp. Nazwa zadania Koszt 

1. Remont samochodu służbowego  513,00 

2. Naprawa pieca gazowego 1 285,00 

3. Naprawa dachu  6 715,00 

4. Remont oświetlenia 14 001,23 

5. Naprawa rowerków rehabilitacyjnych 890,30 

6. Konserwacja dźwigu (2 windy) 3 335,76 

7. Konserwacja pieca   5 117,60 

8. Naprawa traktorka ogrodowego 984,00 

9. Naprawa automatyki solarnej 2 214,00 

10.  Naprawa laptopa 370,00 

11. Naprawa systemu ppoż. 455,10 

12.  Naprawa kosiarki i glebogryzarki 200,00 

13. Naprawa skanera 61,50 

 RAZEM 36 142,49 

 

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2020 roku: 

Rewitalizacja północno-zachodniej części Zespołu  Pałacowo-Parkowego Etap II -

Wykonanie altany dydaktycznej i małej architektury wraz z instalacją elektryczną                 

161 206,00 zł 

- środki własne                    161 206,00 zł 
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                         Fot. Altana dydaktyczna  z małą architekturą 

 

Uroczystości i wydarzenia kulturalne, w tym ilość uczestników  

Do 13 marca 2020 roku przeprowadzono stacjonarnie następujące uroczystości i wydarzenia: 

Lp. Uroczystości i wydarzenia kulturalne Ilość uczestników 

1. Koncert Kolęd i Pastorałek w CKiS w Siedlcach 135 

2. IX Zimowy Zjazd Integracyjny Szkół Specjalnych 

w Stoku Lackim 

100 

3. Bal Karnawałowy 70 

4. Żołnierze Wyklęci - apel 70 

 

Od 16 marca do 26 czerwca 2020 r. z powodu epidemii koronawirusa działalność Ośrodka 

została zawieszona. Większość działań zostało odwołanych, część przeprowadzono zdalnie 

m.in.: 

− Dzień Ziemi - interaktywna wycieczka do ZOO w Poznaniu oraz ciekawy scenariusz na 

zajęcia prezentowane na bloku Boberkowy World, 

− „Polska - moja Ojczyzna” - akcja z okazji świąt 1-3 maja. 

Od 1 września 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku działalność Ośrodka prowadzona była 

w formie stacjonarnej, ale w dalszym ciągu z powodu pandemii wszystkie uroczystości  

i wydarzenia kulturalne przeprowadzano zdalnie, a fotorelacje zamieszczano na stronie 

internetowej placówki. Były to m.in.:  

− Dzień Edukacji Narodowej, 

− Jubileuszowy, XX Dzień Papieski, 

− Międzynarodowy Miesiąc AAC, 

−  Szkoła do hymnu, 

− Narodowe Święto Niepodległości, 

− Dzień Pluszowego Misia, 
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− Europejski Tydzień Autyzmu - Pokochaj autyzm, 

− Mikołajki, 

− Jasełka „Smutek zamieniam w radość”. 

W roku kalendarzowym 2020 rozpatrzono 3 wnioski rodziców klasy VA o przywrócenie 

pomocy nauczyciela. 

 

5.1.3. Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Stoku Lackim 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim w 2020 roku 

funkcjonowała w dwóch lokalizacjach, przy ul. Pałacowej 1 w Stoku Lackim 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 z dnia 22 listopada 2017 r. zawartego pomiędzy Starostą 

Siedleckim a Ministrem Edukacji Narodowej, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Stoku Lackim w 2020 roku realizowała zadanie prowadzenia wiodącego 

ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu w ramach 

rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. 

Do zadań Poradni, w ramach porozumienia należało: 

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 – dodatkowych 

usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych 

specjalistów; 

5) koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze Powiatu,  

w tym: zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i specjalistach, prowadzenie 

akcji informacyjnych oraz monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy 

dzieciom i ich rodzinom. 
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Poradnia jako wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy udzielała 

również kompleksowej pomocy dzieciom i ich rodzinom do chwili wykrycia zagrożenia 

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

Terenem działania Poradni jest Powiat Siedlecki, obejmujący 13 gmin. Ogółem na w/w terenie 

mieszka 16 657 dzieci i młodzieży, które mają prawo korzystania z oferty Poradni. 

Podejmowane działania są zgodne ze statutem Poradni oraz Konwencją Praw Dziecka 

i Człowieka. 

     W 2020 r. zadania Poradni określone Statutem, realizowane były zgodnie z arkuszem 

organizacyjnym Poradni na rok szkolny 2019/2020  i 2020/2021, jak również Planem Pracy.  

 

Podstawowymi celami realizowanymi w Poradni są: 

1) wykrywanie i rozpoznawanie zaburzeń rozwojowych dzieci od momentu urodzenia; 

2) wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka, diagnozowanie przyczyn trudności 

szkolnych dzieci i młodzieży, zalecenia  dostosowania procesu edukacyjnego do 

indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości dziecka; 

3) diagnoza i stymulacja neurorozwoju;  

4) diagnoza i terapia integracji sensorycznej; 

5) diagnoza preferencji zawodowych; 

6) diagnoza dysleksji, dysortografii, dysgrafii i dyskalkulii; 

7) diagnozy w zakresie rehabilitacji ruchowej; 

8) wspomaganie rodziców/opiekunów; 

9) na wniosek nauczycieli i wychowawców udzielanie im pomocy i wsparcia   

w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych, konsultacje przeprowadzane 

na terenie szkoły; 

10) prowadzenie terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi,   

z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie oraz 

ich rodzin; 

11) 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. 

Wykonanie budżetu 

 Wykonanie wszystkich wydatków w jednostce za rok 2020 wyniosło - 2 025 892,94 zł,                                        

co stanowi około 98,56%. 
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W roku 2020 nie wpłynęły do Poradni  żadne wnioski, skargi oraz petycje do rozpatrzenia. 

Poradnia w 2020 r. nie wykonywała remontów ani żadnych inwestycji. 

 W 2020 r. w Poradni ze względu na  zagrożenie stanem epidemiologicznym nie były 

organizowane uroczystości oraz wydarzenia kulturalne.  

 

 

5.2. Niepubliczne placówki oświatowe 

Na terenie Powiatu Siedleckiego w 2020 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  

oraz Niepubliczne Specjalne Liceum Ogólnokształcące w Gostchorzy. 

Średnioroczna liczba wychowanków zakwaterowanych w Ośrodku – 57,65, przekazana 

dotacja na wychowanków – 3.705.343,63 zł. 

Średnioroczna liczba wychowanków skierowanych – niedoprowadzonych – 3,11,  

przekazana dotacja na wychowanków skierowanych – niedoprowadzonych  –  99.973,74 zł 

Średnioroczna liczba uczniów Szkoły Podstawowej w MOW – 42,11, przekazana dotacja 

na uczniów SP – 756.684,47 zł. 

Średnioroczna liczba uczniów Liceum Ogólnokształcącego w MOW – 15,54, przekazana 

dotacja na uczniów LO – 251.570,51 zł. 

Dotacja przekazana dla MOW w Gostchorzy w 2020 r. łącznie: 4.813.572,35 zł 

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

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Wojnowie z klasami VI-VIII oraz 

Niepubliczne Specjalne Liceum Ogólnokształcące w Wojnowie. 

Średnioroczna liczba wychowanków zakwaterowanych w Ośrodku – 52,28, przekazana 

dotacja na wychowanków – 3.359.113,31 zł. 

Średnioroczna liczba wychowanków skierowanych – niedoprowadzonych – 2,31, 

przekazana dotacja na wychowanków skierowanych – niedoprowadzonych – 74.083,38 zł. 

Średnioroczna liczba uczniów Szkoły Podstawowej w MOW – 31,34, przekazana dotacja 

na uczniów SP – 563.886,78 zł. 

Średnioroczna liczba uczniów Liceum Ogólnokształcącego w MOW – 20,79, przekazana 

dotacja na uczniów LO – 374.617,95 zł. 

Dotacja przekazana dla MOW w Wojnowie w 2020 r. łącznie: 4.371.701,42 
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Łączna wartość środków przekazanych w formie dotacji dla młodzieżowych ośrodków 

wychowawczych w 2020 r. wyniosła 9.185.273,77 zł, z tego środki pochodzące z subwencji 

oświatowej – 8.727.929,22 zł. Środki własne Powiatu – 457.344,55 zł. 

W 2020 r. na podstawie postanowień Sądu Rejonowego w Siedlcach Wydział Spraw 

Rodzinnych i Nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych na terenie całego kraju 

przebywało 7 nieletnich mieszkańców Powiatu Siedleckiego. 
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VI. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

Na terenie Powiatu Siedleckiego według stanu na koniec 2020 roku funkcjonowało 226 

stowarzyszeń, w tym 12 stowarzyszeń zwykłych, dla których ewidencję prowadzi Starosta 

Siedlecki. W ramach nadzoru w 2020 roku  przeprowadzono kontrolę w 12 stowarzyszeniach. 

W 2020 roku zostały ogłoszone dwa konkursy na realizację zadań określonych                              

w programie współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursów Powiat Siedlecki przyznał organizacjom 

pozarządowym dotacje na realizację zadań publicznych, w wysokości:  

1) na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 306.900,00 zł, 

2) na turystykę i krajoznawstwo - 0,00 zł (brak złożonych ofert), 

3) na nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukację 

prawną na rok 2021 - 126.060,00 zł. 

Ponadto w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert w 2020 roku zostały wprowadzone 

zadania  z zakresu działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach: 

1) Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

2) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

3) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, organizacjom pozarządowym przyznano na realizację 

powyższych zadań łącznie  44.400,00 zł.  

Powiat Siedlecki przyznał dofinansowanie w formie dotacji w ramach uproszczonej oferty 

realizacji zadania publicznego, w wysokości: 

1) 10.000,00 zł w zakresie turystyki i krajoznawstwa, 

2) 10.000,00 zł w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 
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VII. Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna 

Na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2020 roku funkcjonowały dwa punkty nieodpłatnej 

pomocy prawnej i jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, tj.:  

1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej mieszczący się w Gminnym Ośrodku Kultury  

w Wodyniach, ul Siedlecka 41 (lokal udostępniony na podstawie porozumienia zawartego 

z Gminą Wodynie) oraz w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Mordach, ul. 3-go Maja 

2. Punkt obsługiwany był 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.  

Od dnia 1 września 2020 r., w związku z likwidacją Zespołu Szkół Ponadpodstawowych                   

w Mordach, punkt nieodpłatnej pomocy prawnej przeniesiono do budynku Miejsko-

Gminnej Biblioteki Publicznej w Mordach, ul. Kilińskiego 9 (lokal udostępniony na 

podstawie porozumienia zawartego z Miastem i Gminą Mordy). 

2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej mieszczący się w Starostwie Powiatowym  

w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40 (punkt prowadzony przez Stowarzyszenie Sursum Corda, 

numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000020382, wyłoniony w otwartym konkursie 

ofert). 

3. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mieszczący się w Starostwie 

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

Sursum Corda, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000020382, wyłoniony                         

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 2020 roku udzielono 452 porady prawne, w tym: w punkcie  

w Wodyniach i w Mordach - 93, w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej  

oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Siedlcach łącznie - 359. 

Na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej, Powiat Siedlecki otrzymał od Wojewody 

Mazowieckiego dotację celową w wysokości 198.000,00 zł. Na obsługę punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej w ramach porozumienia zawartego w dniu 25 listopada 2019 r. pomiędzy 

Powiatem Siedleckim 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 
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na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej Stowarzyszenie Sursum Corda otrzymało 

dotację w wysokości 126.060,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 11.879,49 zł zostały 

wydatkowane na obsługę organizacyjno-techniczną powyższego zadania. 
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VIII. Ochrona praw konsumenta 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie w sprawach dotyczącej ochrony 

praw i interesów konsumentów czyli  zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych 

pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą. W zakresie udzielonego wsparcia konsumentom 

były przede wszystkim sprawy wynikające z umów sprzedaży rzeczy ruchomych zawieranych 

osobiście w sklepach stacjonarnych, przez Internet oraz poza lokalem przedsiębiorstwa (mini 

prelekcje o zdrowym odżywianiu połączone ze sprzedażą drogich produktów na raty). W roku 

2020 z powodu pandemii koronawirusa Covid-19 było kilka spraw dotyczących rezygnacji                 

z zamówionych wcześniej imprez turystycznych i okolicznościowych (komunie, wesela). 

Sprawy zgłaszane do Powiatowego Rzecznika Konsumentów dotyczyły następujących 

zagadnień: 

1) praw konsumenta wynikających z umów sprzedaży rzeczy i umów o świadczenie usług: 

remontowych, serwisowych (telefony, komputery, samochody), telekomunikacyjnych, 

bankowych, przewozowych, turystycznych, energetycznych, edukacyjnych; 

2) nieprawidłowego rozpatrzenia reklamacji przez przedsiębiorców albo niezgodnie                           

z żądaniem konsumenta; 

3) nieprawidłowego prowadzenia sprzedaży poza siedzibą przedsiębiorstwa i sprzedaży na 

odległość; 

4) windykacji należności wynikających z umów cywilnoprawnych, w tym roszczeń 

przeterminowanych. 

Przy każdej zgłoszonej sprawie rzecznik konsumentów dokonuje analizy sytuacji prawnej 

i przedstawia możliwe rozwiązania problemu. W zdecydowanej większości wystarczają porady 

udzielane ustnie albo pisemnie o sposobie sporządzenia zgłoszenia reklamacyjnego bądź 

odwołania od nieuznania roszczeń reklamacyjnych z przekazaniem druków do wypełnienia 

i wzorów. W sprawach trudniejszych rzecznik występuje pisemnie bezpośrednio do 

przedsiębiorców z żądaniem udzielenia informacji i rozwiązaniem sprawy zgodnie  

z przepisami prawa konsumenckiego.  

 

 

Rok 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

Ogólna liczba osób korzystających z poradnictwa 

 

 

241 

 

  223 

 

 212 

Porady udzielone telefonicznie i osobiście w biurze rzecznika 

 

 

159 

 

 167 

 

152 
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Odpowiedzi kierowane do konsumentów pisemnie pocztą 

elektroniczną i tradycyjną 

 

 

   54 

 

   30 

 

  35 

Pisemne wystąpienia rzecznika do przedsiębiorców 

 

 

28 

 

   26 

 

  25 

Przygotowanie pism procesowych (sprzeciwów) oraz pozwów              

o zapłatę (powodami byli konsumenci) 

 

 

     4 

 

    4 

 

    1 
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IX. Instytucje kultury 

9.1.   Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach 

Zgodnie ze statutem, celem działania Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w 2020 roku 

było między innymi: 

1) organizowanie koncertów, wystaw artystycznych oraz innych wydarzeń z różnych dziedzin 

kultury; 

2) organizowanie plenerów i warsztatów artystycznych; 

3) organizowanie artystycznych kolonii dla dzieci i młodzieży; 

4) organizowanie szkoleń i spotkań pracowników i działaczy kultury; 

5) prowadzenie działalności gospodarczej. 

Rok 2020 dla Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” był rokiem szczególnym, podobnie 

jak dla wielu innych instytucji w różnych dziedzinach gospodarki i życia społecznego. 

Od połowy marca do końca miesiąca maja i później, od połowy października do końca roku 

2020 wstrzymana została działalność kulturalna i komercyjna (zamknięte hotele i restauracje). 

Z powodu locdownu w Polsce, w związku z COViD-19 nie odbyło się wiele wcześniej 

zaplanowanych imprez. Odwołano pobyty amerykańskich wolontariuszy z organizacji Global 

Volunteers, młodzieży z Francji i Niemiec na Międzynarodowych Warsztatach Teatralnych, 

młodzieży z Białorusi na Warsztatach Polsko-Białoruskich oraz grupę artystów malarzy  

z zagranicy na XXII Międzynarodowym Plenerze Malarskim „Sztuka bez granic”. 

Nie odbyły się także imprezy masowe takie jak: Majówka w Reymontówce, Powiatowy 

Dzień Dziecka, Dzień Samorządowca czy Dożynki Powiatowe. 

Inne imprezy (np. koncerty) organizowano w ograniczonym zakresie, ściśle przestrzegając 

obostrzeń lub online. 

Pracownicy „Reymontówki” w czasie locdownu wykonywali wiele różnych zadań; uszyto 

kilka tysięcy maseczek ochronnych, przeprowadzono prace porządkowe w zabytkowym parku, 

wyremontowano pomieszczenia dworu i budynków gospodarczych. 

Pomimo trudnej sytuacji część zadań wcześniej zaplanowanych udało się jednak zrealizować.    

 

Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco:  

Przychody: 

W 2020 roku przychody Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach wyniosły  

2 616 364,52  zł. 
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Na powyższą wartość składają się: 

1)  dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z Powiatu Siedleckiego        1.395.000,00 zł 

2) dotacja celowa z Powiatu Siedleckiego na zadanie pn. Remont elewacji 

    zabytkowego dworu „Reymontówka” w Chlewiskach    94.695,12 zł 

3) dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

na zadanie pn. Remont elewacji zabytkowego dworu „Reymontówka”  w Chlewiskach     

                    100.000,00 zł 

4) przychody własne z prowadzonej działalności              745.169,45 zł 

   (są niższe o 605 tys. w stosunku do roku 2019) 

5) przychody finansowe             273,16 zł 

6) pozostałe przychody                            186.997,78 zł 

w tym:  

a) przychód z tytułu umorzenia 50% składek ZUS                                           41.711, 31 zł 

b) przychód z tytułu umorzenia podatku od nieruchomości za m-ce IV i V        2.895,00 zł 

c) darowizny pieniężne                                                                                         3.300,00 zł 

d) darowizny rzeczowe (od ZSP w Mordach)                                                    50.672,34 zł 

e) przychody odpowiadające kosztom amortyzacji aktywów trwałych,  

otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji                               87.481,81 zł 

f) wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek  

od osób fizycznych                                                                                              256,00 zł 

g) przychody z tytułu rezygnacji zamówień                                                            277,78 zł 

h) pozostałe przychody                                                                                            403,54 zł 

i) subwencja z Polskiego Funduszu Rozwoju pozyskana w ramach tarczy  

antykryzysowej                                                                                                    93.416 zł 

j) przychody majątkowe - sprzedaż środka trwałego                                             813,01 zł. 

 

Przychody własne z prowadzonej działalności są to w szczególności przychody  

z działalności gastronomicznej i noclegowej „Reymontówka” oprócz organizowania 

wszelkiego rodzaju imprez o charakterze kulturalnym zajmuje się również organizacją szkoleń, 

pikników, uroczystości rodzinnych, wesel a także czerpie dochody z tytułu wynajmu sal.   

W 2020 roku z powodu pandemii Covid-19 „Reymontówka” zorganizowała  

w zmniejszonej liczbie uczestników trzy turnusy kolonii dla dzieci i młodzieży z pobytem  

w Chlewiskach, natomiast  kolonie w Kościelisku oraz warsztaty międzynarodowe dla 

młodzieży z Polski, Francji i Niemiec zostały odwołane.  
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Nie przyjechały też grupy amerykańskich nauczycieli z organizacji Global Volunteers. Mimo 

ograniczonej liczby uczestników, braku nauczycieli amerykańskich i zmiany częściowo 

programu kolonijnego cieszyły się one dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i ich 

rodziców. 

 Otrzymana dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w kwocie 1 395 000,00 zł została 

wydatkowana na wynagrodzenia osobowe (68,40%),  wynagrodzenia bezosobowe (6,02%), 

pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i osób 

zatrudnionych na umowę zlecenie (11,32%), zużycie materiałów i energii (9,02%), zakup usług 

obcych (3,10%).      

Pozostałe 2,14 % to wydatki z tytułu podatku od nieruchomości, opłat ZAIKS, STOART, opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki dotyczące ubezpieczenia majątkowego 

i odpowiedzialności cywilnej.  

W roku 2020 roku do planu finansowego zostało wprowadzone zadanie remontowe  pn. 

Remont elewacji zabytkowego dworu Reymontówka w Chlewiskach.  

Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Siedleckiego w kwocie 

94 695,12 zł i z dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

w wysokości 100 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.  

Przeprowadzono bieżące remonty budynków, maszyn i urządzeń, remonty w zabytkowym 

parku, na które wydano kwotę ponad 34 tys. zł. Zakupiono również nowe urządzenia do pralni 

i magla za kwotę ponad 60 tys. zł (remont pomieszczeń pralni magla planowany jest na 

początku roku 2021). 

W związku z brakiem możliwości naprawy samochodu Skoda Fabia z 2002 roku, zakupiono 

samochód osobowo – dostawczy Renault Kangoo z 2008 r. za kwotę 7 450 zł. 

Koszty: 

Koszty działalności bieżącej w 2020 roku wynoszą 2 368 992,30 zł + wydatki inwestycyjne: 

60 300,00 zł. Ogółem: 2 429 292,30 zł.  

 

9.2.     Działalność biblioteki powiatowej 

Zadanie prowadzenia biblioteki powiatowej od 2020 r. zostało powierzone Miastu  

i Gminie Mordy Uchwałą 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. 

      W dniu 12 lutego 2020 r. zostało zawarte porozumienie Zarządu Powiatu w Siedlcach                      

z Burmistrzem Miasta i Gminy Mordy w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Mordy 
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wykonywania zadań biblioteki powiatowej na obszarze Powiatu Siedleckiego. W związku                      

z czym w 2020 roku, Powiat Siedlecki przekazał dotację na ten cel w wysokości 82 500,00 zł. 

  W 2020 roku Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach wykonująca 

bezpośrednio zadanie biblioteki powiatowej zrealizowała następujące działania: 

1. do zbiorów Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ireny Ostaszyk w Mordach 

prowadzącej obsługę czytelniczą i informacyjną mieszkańców Powiatu Siedleckiego 

zakupiono 488 książek o wartości 11 873,57 zł, w tym: 

1) literatura piękna                                                  - 273 wol.; 

2) wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe     -   42 wol.; 

3) książki dla dzieci i młodzieży                              - 146 wol.; 

4) regionalia                                                            -   27 wol. 

2. W dobie pandemii biblioteka przyłączyła się do Konsorcjum LEGIMI oferującego 

bezpłatny dostęp do bazy danych ponad 62 tys. ebooków, z których po otrzymaniu kodu 

dostępu mogą skorzystać czytelnicy. 

3. W ramach szkoleń przeprowadzono dwa seminaria i jedno szkolenie dla personelu 

gminnych bibliotek publicznych oraz 3 szkolenia on-line, wydrukowano materiały  

z seminariów oraz materiały niezbędne w czasie wizytacji bibliotek gminnych z terenu 

Powiatu Siedleckiego. Instruktor powiatowy odwiedził 41 nadzorowane biblioteki 

gminne. 

4. Każdej bibliotece gminnej przyznano 1 000,00 zł na zakup publikacji książkowych.  

 W 2020 roku wydano na to łącznie 12 000,00 zł. 
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X. Promocja Powiatu Siedleckiego 

W 2020 roku Powiat Siedlecki był współorganizatorem, dofinansowywał lub realizował 

działania promujące na łączną kwotę 138 779,62 zł.  

Imprezy współorganizowane przez Powiat Siedlecki: 

1) XI Przegląd Kolęd i Pastorałek w Śmiarach; 

2) Plebiscyt na najlepszego sportowca oraz najpopularniejszego trenera w plebiscycie 

Tygodnika Siedleckiego;  

3) XI Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek „Kolędnicze Serca Polskie” organizowane 

przez MOK w Siedlcach; 

4) IX Zjazd Integracyjny w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim;  

5) Etap powiatowy Konkursu „Bezpiecznie na wsi” organizowany przez Terenową Placówkę  

KRUS w Siedlcach; 

6) Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Przez Okno Kwarantanny” współorganizowany  

z DPT „Reymontówka” w Chlewiskach; 

7) XIV Mazowiecki Festiwal Kapel Ludowych w Wiśniewie;  

8) wsparcie organizacji Zawodów dla Osób Niepełnosprawnych o „Puchar SZCZUPAKA” 

organizowanych przez  Polski Związek Wędkarski „Szczupak” w Siedlcach; 

9) Konkurs „Znam Powiat Siedlecki” organizowany przez PTTK „Podlasie” w Siedlcach”; 

10) Kombatancki Dzień Kobiet współorganizowany z Powiatową Radą Kombatancką,;  

11) Spotkanie Środowisk Twórczych w  Domu Pracy Twórczej „Reymotnówka”  

w Chlewiskach; 

12) wsparcie Grupy Nieformalnej „Żwawe Babki” w ramach ogólnopolskiej akcji „Serce dla 

serca”;  

13) Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych – zakup pucharów 

dla najlepszych Klubów Sportowych;  

14) Obchody 100 rocznicy wybuchu zwycięskiej Bitwy Warszawskiej organizowane  

w Dniu Święta Wojska Polskiego w Mordach;         

15) Spotkanie Premiera RP z samorządowcami z terenu Powiatu Siedleckiego  

w Korczewie.                                                   

W 2020 roku odbyło się jedno spotkanie w ramach współpracy zagranicznej – udział 

oficjalnej delegacji z Powiatu Siedleckiego w Międzynarodowych Targach „Grüne Woche”  

w Berlinie w dniach 20 - 23.01.2020 r. Ze względu na ogłoszony stan pandemii COVID -19 nie 

odbyły się pozostałe, zaplanowane na rok 2020, wydarzenia międzynarodowe. 
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Inne działania związane z promocją Powiatu: 

1) ogłoszenia promocyjne w lokalnych mediach;  

2) wykonanie materiałów promocyjnych Powiatu Siedleckiego, wykorzystywanych w ramach 

promocji Powiatu;                                                       

3) wykonanie tablic informacyjnych na temat realizowanych inwestycji Powiatu Siedleckiego;                                                                                                         

4) wykonanie kalendarzy trójdzielnych z herbem Powiatu;  

5) wykonanie kartek świątecznych;                                                                                       

6) przygotowanie i kolportaż materiału promocyjnego nt. inwestycji w Powiecie Siedleckim;  

7) zakup kwiatów, wiązanek i wieńców na uroczystości okolicznościowe;  

8) dofinansowanie budowy ołtarza polowego na cmentarzu w Wodyniach, dla nieznanych 

żołnierzy poległych w 1939 roku; 

9) zakup upominków dla delegacji i gości odwiedzających Powiat Siedlecki;  

10) zakup upominków z okazji inauguracji roku akademickiego;  

11) zakup upominków z okazji lokalnych obchodów jubileuszowych; 

12) dofinansowanie przejazdu młodzieży z terenu Powiatu Siedleckiego do Kodnia; 

13) dofinansowanie zakupu sztandaru oraz zakup gabloty na sztandar dla 18 Batalionu 

Dowodzenia w Siedlcach;  

14) dofinansowanie wykonania sztandaru dla 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej; 

15) zakup artykułów do paczek świątecznych w związku z organizacją akcji podarunkowej dla 

osób potrzebujących z terenu Powiatu Siedleckiego.  

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, w związku z COVID – 19 i związanymi z nią 

obostrzeniami, Powiat Siedlecki nie zrealizował wszystkich, zaplanowanych na 2020 rok 

wydarzeń promocyjnych. 
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XI. Pomoc społeczna, polityka prorodzinna, wspieranie rodziny i systemu 

pieczy zastępczej 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach realizuje zadania z zakresu pomocy 

społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ochrony zdrowia psychicznego 

oraz wynikające z innych ustaw. 

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  2020 roku budżet  jednostki wynosił 3 755 411 zł.  Został wykorzystany w wysokości  

3 548 012,57 zł, co stanowi  95 % ogółu budżetu. Powyższe środki wydatkowano na 

następujące zadania: 

1. W ramach działalności bieżącej PCPR z planu finansowego w wysokości 819 133 zł 

wydatkowano ogółem 794 010,19 zł.  W ramach tych środków finansowano koszty 

wynagrodzeń pracowników jednostki wraz  z  pochodnymi, obsługę prawną  

i informatyczną, koszty energii elektrycznej, usługi sprzątania, ochrony budynku, usługi 

telefonii stacjonarnej i komórkowej, szkolenia pracowników oraz odpisy na ZFŚS.  

2. Domy pomocy społecznej  

Kwotę dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego w kwocie 72 700 zł przekazano 

Siedleckiemu Stowarzyszeniu Osób z Chorobą Alzheimera dla Domu Pomocy Społecznej                 

w Ptaszkach z filią w Kukawkach funkcjonującym na terenie Powiatu Siedleckiego, 

z przeznaczeniem na zakup sprzętu zapewniającego utrzymanie podwyższonego reżimu 

sanitarnego w okresie pandemii oraz środków ochrony osobistej dla personelu 

sprawującego bezpośrednią opiekę nad mieszkańcami oraz na przyznanie gratyfikacji 

osobom zatrudnionym w domach pomocy społecznej. 

3. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 

 W ramach tego zadania wydatkowano ogółem 158 366,25 zł  z czego:  

1) 12 617,13 zł - na mocy zawartego Aneksu do Porozumienia, przekazano Miastu Siedlce 

na dofinansowanie rocznych kosztów uczestnictwa 6 mieszkańców Powiatu 

Siedleckiego w działającym na terenie Miasta Siedlce Warsztacie Terapii Zajęciowej 

– prowadzonym przez Caritas Diecezji Siedleckiej; 

2) 145 749,12 zł -  na podstawie zawartych umów określających warunki i wysokość 

dofinansowania ze środków własnych powiatu kosztów uczestnictwa: 
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a) 31 niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Siedleckiego i 1 mieszkańca miasta 

Siedlce w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Skórcu - 72 874,56 zł, 

b) 32 niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Siedleckiego (stan 32 uczestników – 

do dnia 30.04.2020 r.) – od 01.05.2020 r. - 31 niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu 

Siedleckiego i 1 mieszkańca Powiatu Węgrowskiego – 72 874,56 zł. 

4. Zespoły ds. orzekania  o niepełnosprawności  

Plan finansowy określono na kwotę 269 120 zł i wydatkowano go w całości. Kwotę 

wykorzystano na realizację zadań bieżących przez Zespół d/s Orzekania 

o  Niepełnosprawności w zakresie orzecznictwa dla mieszkańców z terenu Powiatu 

Siedleckiego. W 2020 roku Powiatowy Zespół ds. Orzekania o  Niepełnosprawności wydał  

na rzecz mieszkańców Powiatu Siedleckiego 1 418 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności 

oraz 293 legitymacje. 

5. Wspieranie rodziny – Program „Dobry Start” 

Plan finansowy, to kwota 26 660 zł,  z czego wydatkowano 26 320,11 zł: 

1) 25 500 zł - na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 roku 

w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” 

(Dz.U.2018.1061) w 2020 roku wypłacono świadczenie „Dobry Start” w kwocie 300 

zł jednorazowo/dziecko dla 85 wychowanków (w tym dla  59 wychowanków   

z rodzinnej pieczy zastępczej i  dla 26 wychowanków z instytucjonalnej pieczy) 

przebywających w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Siedleckiego; 

2) 820,11 zł - z tytułu obsługi programu „Dobry Start” wypłacono nagrody pracownikom 

jednostki zaangażowanym w realizację zadania. Wysokość środków na obsługę 

programu uzależniona była od ilości wypłaconych świadczeń w tym zakresie.  

6. Rodzinna piecza zastępcza  

Z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej z planu finansowego w wysokości 1 947 920 zł 

wydatkowano 1 852 033,73 zł, z czego:  

1) 192 621,31 zł, 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 świadczenia na  pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach 

zastępczych oraz pokrywano koszty wynagrodzenia dla zawodowych rodzin 

zastępczych.   

  W okresie sprawozdawczym 22 dzieci przebywało w 16 rodzinach zastępczych 

na terenie następujących powiatów : 
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a)  9 dzieci w Mieście Siedlce; 

b) 1 dziecko w Powiecie Pruszkowskim; 

c) 1 dziecko w Powiecie Płońskim; 

d) 1 wychowanek w Powiecie Łosickim; 

e) 2 dzieci w Powiecie Oświęcimskim; 

f) 1 wychowanka w Mieście Biała Podlaska; 

g) 1 dziecko w Powiecie Sokołowskim; 

h) 1 dziecko w Mieście Sosnowiec; 

i)          2 dzieci w Mieście Lublin; 

j)    1 dziecko w Mieście Krotoszyn; 

k) 2 dzieci w Powiecie Węgrowskim. 

2)  888 736,36 zł -  wydatkowano na wypłatę comiesięcznych świadczeń na częściowe 

pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz pełnoletnich 

wychowanków rodzin zastępczych, z czego: 

a) 151 304,85 zł - wydatkowano na wypłatę pomocy pieniężnej na kontynuowanie 

nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie dla byłych wychowanków rodzinnej 

pieczy zastępczej.  W 2020 roku  dla 23 osób usamodzielnianych   z rodzinnej pieczy 

zastępczej wypłacono 247 świadczeń w zakresie pomocy pieniężnej na 

kontynuowanie nauki w łącznej wysokości 128 656,85 zł. Ponadto wydatkowano 

17 348,00 zł środków pieniężnych w zakresie pomocy na usamodzielnienie dla  

3 osób oraz  5 300 zł w zakresie pomocy na zagospodarowanie dla  1 wychowanka 

osiedlającego się na terenie Powiatu Siedleckiego, 

b) 467 664,45 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 37 dzieci umieszczonych w 29 rodzinach  

spokrewnionych wydatkowano kwotę  286 740,69 zł (w tym kwotę 6240,54 zł 

przeznaczono na wypłatę dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów 

utrzymania 4 dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności 

oraz kwotę 6 400 zł na wypłatę 5 świadczeń  jednorazowych na pokrycie 

niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny 

dziecka);  

− na pokrycie kosztów utrzymania 9 dzieci przebywających w 7 rodzinach 

zastępczych niezawodowych wydatkowano kwotę 113 616 zł; 
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− na pokrycie kosztów utrzymania 5 dzieci umieszczonych w 3 rodzinach 

zastępczych zawodowych wypłacono świadczenia na kwotę 67 307,76 zł  

(w tym kwotę 1 500 zł na wypłatę 1 świadczenia jednorazowego na pokrycie 

niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny 

dziecka i kwotę 8 839,12 zł na wypłatę 13 świadczeń na pokrycie kosztów 

utrzymania domu jednorodzinnego); 

c) 269 767,06 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  89 369,12 zł (w tym 600 zł 

na wypłatę 1 świadczenia jednorazowego na pokrycie niezbędnych kosztów 

związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka oraz kwotę 2 532 

zł na wypłatę  dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka 

legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności); 

− na pokrycie kosztów utrzymania 7 dzieci przebywających w 6 rodzinach                                             

zastępczych niezawodowych wydatkowano kwotę 80 258,67 zł (w tym kwotę 

5 056 zł  na wypłatę dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania 2 

dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności); 

− na pokrycie kosztów utrzymania 7 dzieci  umieszczonych w  3 rodzinach 

zastępczych zawodowych wypłacono świadczenia na kwotę 100 139,27 zł  

(w tym kwotę 5 056 zł dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania 

2 dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 10 

świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania domu jednorodzinnego). 

Łącznie w roku 2020 roku wypłacono 976 świadczeń dla rodzin zastępczych 

funkcjonujących na terenie Powiatu Siedleckiego, w których przebywały dzieci z terenu 

Powiatu Siedleckiego oraz dzieci z terenu innych powiatów.  

3) 365 778,17 zł na dodatek wychowawczy 500+ w wysokości świadczenia 

wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 

(Dz.U.2019 poz. 2407), tj. 500,00 zł miesięcznie dla 68 dzieci umieszczonych                        

w rodzinach zastępczych. Łącznie wypłacono 737 świadczeń; 
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4) 173 517,47 zł - to koszty wynagrodzeń 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 

oraz wynagrodzenie inspektora w zespole ds. rodzinnej pieczy zastępczej oraz koszt 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego; 

5) 125 400 zł - kwota została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń dla 4 rodzin 

zastępczych zawodowych z wynagrodzeniem brutto 2 500 zł na 1 rodzinę zastępczą 

zawodową do dnia 31.03.2020 roku i kwotą 2 650,00 zł brutto od dnia 01.04.2020 roku;  

6) 38 824,95 zł - pozostałe wydatki na 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 zawodowych rodzin zastępczych oraz od wynagrodzeń 3 koordynatorów rodzinnej 

pieczy zastępczej i inspektora. W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku wydatkowano                  

z tego tytułu  57 225,88 zł. 

7. Placówki opiekuńczo- wychowawcze  

 Plan wydatków wynosił  366 112 zł,  z czego  wydatkowano 292 839,95 zł:          

1) 85 352,30 zł środki finansowe pozwoliły na uregulowanie kosztów pobytu 3 dzieci 

pochodzących z terenu Powiatu Siedleckiego przebywających w placówkach 

opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów. W okresie 

sprawozdawczym 2 wychowanków było umieszczonych na terenie Miasta Siedlce oraz 

1 dziecko w Preadopcyjnym Ośrodku Interwencyjnym w Otwocku; 

2) 52 105,02 zł wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłatę  świadczeń - comiesięcznej 

pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 9 osób,  w tym dla 5 pełnoletnich 

wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz 4 pełnoletnich 

wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i zakładu poprawczego. 

Łącznie wypłacono 99 świadczeń; 

3) 152 241,94 zł wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłatę dodatku w wysokości 

świadczenia wychowawczego określonego w  przepisach o pomocy państwa 

w wychowaniu dzieci  (Dz.U.2019 poz. 2407 z późn. zm.), tj. 500 zł miesięcznie dla 27 

wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie 

Powiatu Siedleckiego. Łącznie wypłacono 306 świadczeń;  
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4) 1 542,42 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; 

5) 1 619,27 zł - kwota została wykorzystana na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 

pomieszczeń zajmowanych przez pracowników tut. jednostki.  

8. Pozostała działalność 

 Plan wydatków określony był na kwotę  46 000 zł,  z czego wydatkowano 44 400 zł na 

dofinansowanie realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i  systemu pieczy zastępczej, 

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania uzależnieniom  

i patologiom społecznym.  

9. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach realizuje zadania z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON.   

1) „Aktywny Samorząd” to program, 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 285 461 zł.    

W roku 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach na realizację umów 

o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny 

Samorząd” wypłaciło do końca 2020 roku - 178 479,62 zł, z czego w ramach Modułu I 

wypłacono 139 280,62 zł oraz w ramach Modułu II  39 199 zł. 

2) Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w ramach 

algorytmu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

W 2020 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 na rehabilitację społeczną 

osób niepełnosprawnych w wysokości 1 878 232 zł, z czego wydatkowano  

1 855 678,53 zł, co stanowi  98,79 % ogółu otrzymanych środków. 

Powyższe środki finansowe z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych    

zostały wykorzystane na realizację poniższych zadań: 

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

wpłynęło 520 wniosków, przyznano dofinansowanie 508 osobom 

niepełnosprawnym na kwotę 310 166 zł; 
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b) dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - wpłynęło 16 wniosków, 

podpisano 13 umów, wypłacono  23 013 zł; 

c) dofinansowanie do sportu, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;  

d) dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych- ubiegało się 220 

osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami (77 opiekunów). W 2020 roku 

przyznano dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym 143 

osobom na kwotę 149 717,00 (w tym 59 osób zrezygnowało z otrzymanego 

dofinansowania  na kwotę 62 640,00). Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie 

rehabilitacyjnym wypłacono 84 osobom na kwotę 87 077 zł; 

e) dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych 

i w komunikowaniu się - w 2020 roku w ramach tego zadania o dofinansowanie 

ubiegało się 45 osób niepełnosprawnych, z czego: 

- 16 osób niepełnosprawnych wnioskowało o dofinansowanie do likwidacji barier  

   architektonicznych w miejscu zamieszkania, 

- 24 osoby niepełnosprawne wnioskowały o dofinansowanie do likwidacji barier 

w komunikowaniu się, 

- 5 osób niepełnosprawnych wnioskowało o likwidację barier technicznych. 

Dofinansowanie otrzymało na mocy zawartych umów 26 osób niepełnosprawnych. 

Łączna kwota wypłaconych dofinansowań do likwidacji barier wyniosła  

109 848,53 zł; 

f) dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej -  na terenie 

Powiatu Siedleckiego na dzień 31 grudnia 2020 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 2020 roku wyniosła 1 311 744 zł,  z czego 655 872 zł na działalność 

WTZ Skórzec i  655 872 zł na działalność WTZ Kisielany. 

3) Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu 

lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” - Moduł III finansowany 

ze środków PFRON – w 2020 roku na realizację powyższego zadania wydatkowano 

kwotę  227 500 zł. 

4) Program „Wyrównywania różnic między regionami III” dofinansowany ze środków 

PFRON  - na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę  237 825 zł. 
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5) Program finansowany ze środków PFRON - „Zajęcia Klubowe w WTZ” –  na realizację 

powyższego zadania wydatkowano kwotę  64 800 zł.   

W ramach środków finansowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych przyznano środki finansowe na obsługę zadań stanowiące 2,5 % środków 

finansowych PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych. Powyższe stanowiło kwotę w budżecie PCPR  w wysokości 25 298,00 zł. 

Pozostałe środki finansowe przysługujące z tytułu obsługi realizacji programów ze środków 

PFRON -  „Aktywny Samorząd” w kwocie 13 539,00 zł, „Moduł III” w wysokości 6 375,00 zł, 

oraz  „Zajęcia klubowe w WTZ” – 1620,00 zł. Łącznie kwota środków przyznanych na obsługę 

realizacji powyższych zadań stanowi kwotę 46 832,00 zł, z czego w 2020 roku wydatkowano  

38 222,34 zł 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. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach na realizację  zadań z zakresu pomocy 

społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych oraz wynikające z bieżącej działalności jednostki wydatkowało środki  

w łącznej wysokości 6 112 295,72 zł, w tym 3 548 012,57 zł z budżetu własnego oraz  

2 564 283,15 zł ze środków PFRON otrzymanych w ramach algorytmu jak również                           

w związku z realizacją programów finansowanych ze środków PFRON, będących w budżecie 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach oraz w budżecie Powiatu Siedleckiego.  

Po dokonaniu analizy budżetu jednostki za 2020 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 2020 rok realizowało w imieniu Powiatu Siedleckiego  

dochody w wysokości 719 219,20 zł. 

Powyższe dochody uzyskano zgodnie z  art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2020.poz. 821z późn. zm.) gmina 

właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy 

w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki na jego utrzymanie tj. 10% wydatków 

w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w drugim, a 50% w trzecim roku i kolejnych latach 

pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 
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 W 2020 roku 13 gmin zobowiązanych było do ponoszenia wydatków za pobyt dzieci 

w rodzinnej pieczy zastępczej na kwotę 230 768,69 zł oraz 6 gmin zobowiązanych było 

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

467 921,96 zł. W okresie sprawozdawczym Centrum łącznie wystawiło 571 not księgowych 

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

zastępczej.  

Pozostałą część dochodów  tj. 20 528,55 zł  stanowią  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”. 

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach poszerzają swoją 

wiedzę z zakresu realizowanych zadań uczestnicząc zarówno w płatnych jak i bezpłatnych 

szkoleniach, konferencjach organizowanych przez różne instytucje. W roku 2020 na szkolenia 

dla 11 pracowników wydatkowano kwotę 3 668,10 zł.  

Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2020 roku nie wpłynęły 

petycje, skargi oraz wnioski związane z działalnością jednostki oraz innych współpracujących  

jednostek.  

W budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach na 2020 rok zostały 

zabezpieczone środki finansowe na przeprowadzenie remontu jednostki w zakresie wymiany 

podłóg i malowania ścian. Remont nie został przeprowadzony z uwagi na panujący stan 

epidemii COVID-19 a także zwiększony zakres zadań jednostki z tego tytułu.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2020 roku wyrażając wdzięczność 

za włożony trud  i  zaangażowanie w opiekę i wychowanie dzieci przekazało rodzinom 

zastępczym funkcjonujących na terenie Powiatu Siedleckiego życzenia z okazji Dnia 

Rodzicielstwa Zastępczego.  

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach realizuje corocznie niżej 

wymienione programy i strategie, z realizacji których opracowuje sprawozdania: 

1) Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2015- 2020; 

2) Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie 

Powiatu Siedleckiego na lata 2017- 2020; 

3) Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Siedleckim na lata 2020-

2022; 

4) Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2020. 
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XII. Rozwój budownictwa na terenie Powiatu Siedleckiego 

Liczba wydawanych pozwoleń na budowę systematycznie wzrasta, a inwestorzy chętnie 

korzystają z możliwości dokonania zgłoszenia budowy i wykonania robót. 

W 2020 roku wydano 12 decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (5 decyzji                 

w 2019 roku i 4 decyzje w 2018 r.). Ponadto w analizowanym 2020 roku zgłoszono 45 

inwestycji dotyczących przebudowy lub remontu dróg. To znaczny spadek w stosunku do 2019 

i 2018 roku, w których wpłynęło odpowiednio 83 i 80 takich zgłoszeń. 

Część wniosków obejmowała budowę lub wykonanie innych robót budowlanych dotyczących 

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

W latach 2018-2020 rozpatrywano rocznie znacznie powyżej 100 wniosków dotyczących 

sieci infrastruktury technicznej. Z poniższej analizy widać, iż inwestorzy coraz częściej 

korzystają z możliwości zgłoszenia budowy sieci: 

 

Sieci infrastruktury technicznej 

Rok 2018 2019 2020 

Liczba przyjętych zgłoszeń 33 58 93 

Liczba decyzji pozytywnych – 

pozwolenia na budowę 

85 86 55 

SUMA 118 144 148 

 

W 2020 roku wydano 4 decyzje pozwolenia na budowę dotyczące budowy nowych 

elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW. 

Warto zauważyć, że 19 września 2020 roku weszła w życie duża nowelizacja ustawy Prawo 

budowlane, która wprowadziła wiele zmian w procesie inwestycyjnym. Zmiany dotyczyły 

przede wszystkim zakresu i formy projektu budowlanego, przepisów dotyczących budowy  

i robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, odstępstwa od przepisów 

techniczno-budowlanych. W 2020 roku zintensyfikowano też prace nad cyfryzacją procesu 

inwestycyjno-budowlanego. Zmiany w Prawie budowlanym wprowadziły możliwość składania 

niektórych wniosków i dokonywania zgłoszeń w procesie budowlanym w postaci 

elektronicznej.  
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Liczba wydanych pozwoleń na budowę, zmianę sposobu użytkowania lub rozbiórkę 

obiektów budowlanych – rok 2018, 2019, 2020 

Liczba decyzji 

2018 rok 2019 rok 2020 rok 

1074, w tym: 1200, w tym: 1274, w tym: 

decyzje 

pozytywne 

989 decyzje 

pozytywne 

1089 decyzje 

pozytywne 

1146 

decyzje 

negatywne 

28 decyzje 

negatywne 

43 decyzje 

negatywne 

38 

decyzje 

umarzające 

57 decyzje 

umarzające 

68 decyzje 

umarzające 

90 

 

W 2018 roku 15, w 2019 roku 14, a w 2020 roku 5 wniosków pozostawiono bez 

rozpoznania ze względu na braki formalne podania.  

Liczba złożonych wniosków i udzielonych pozwoleń na budowę z roku na rok  wzrasta. 

Około 90% wniosków rozpatrywanych jest pozytywnie poprzez wydanie decyzji pozwolenia 

na budowę.  

 

Liczba otrzymanych zgłoszeń o budowie  w latach 2018 - 2020 

Zgłoszenia budowy na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1-3 ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane: 

Rok 2018 2019 2020 

Liczba otrzymanych zgłoszeń ogółem 92 159 162 

Liczba wniesionych sprzeciwów - 3 2 

Liczba wniosków wycofanych przez inwestora 9 15 11 

Liczba zgłoszeń przyjętych przez organ, w tym dotyczących: 83 141 145 

1) Budowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 

52 81 52 

2) Budowy kontenerowej stacji transformatorowych                       

i kontenerowych stacji transformatorowych                             

o powierzchni zabudowy do 35 m2 

- 2 1 

3) Budowy 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 93 
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Inwestorzy chętnie korzystają z możliwości dokonania zgłoszenia budowy w trybie art. 29 

ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zamiast uzyskiwania decyzji 

pozwolenia na budowę. Organ ma ustawowy 21-dniowy termin na ich rozpatrzenie. 

Kolejne nowelizacje ustawy, począwszy od roku 2015, rozszerzają katalog robót 

budowlanych możliwych do realizacji w trybie tzw. zgłoszenia z projektem budowlanym.                          

W 2020 r. rozszerzono go o instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku 

instalacji gazowych. 

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

(poza art. 29 ust. 1 pkt 1-3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane: 

Liczba zgłoszeń 

2018 rok 2019 rok 2020 rok 

869 1053 1056 

 

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

zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Część objętych nim inwestycji 

wymaga jednak 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. 

Duża nowelizacja z września 2020 r w znacznym stopniu zmieniła zarówno redakcję jak  

i zakres przepisu. 

Ponadto organ rozpatrzył: w 2018 roku - 12, w 2019 roku  - 6, natomiast w 2020 roku - 23 

zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu dokonane w trybie art. 71 ust. 2 ustawy Prawo 

budowlane. W przypadku zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu organ ma 30 dni na 

wniesienie sprzeciwu. 
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XIII. Drogi publiczne 

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

1) o nawierzchni bitumicznej – 576,46 km; 

2) o nawierzchni brukowej / z kostki betonowej – 6,00 km; 

3) stabilizowanych cementem – 4,92 km; 

4) 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 2019. Zwiększyła się długość dróg o nawierzchni 

bitumicznej, zmniejszyła się natomiast długość dróg o nawierzchni brukowej. W 2020 roku 

wykonano przebudowy i remonty na drogach powiatowych, posiadających zniszczone 

nawierzchnie bitumiczne oraz na drodze o nawierzchni brukowej (droga Mordy – Olędy). 

 

13.1.   Zadania inwestycyjne i remontowe na drogach powiatowych 

W wyniku przeprowadzonych inwestycji i remontów dróg powiatowych w 2020 roku 

powstało 34 829 m nowych nawierzchni bitumicznych, 8 833 m chodników (gm. Skórzec: m. 

Dąbrówka Stany; gm. Paprotnia: m. Skwierczyn Lacki; gm. Kotuń: m. Trzemuszka, m. Bojmie, 

m. Kotuń– ul. Reymonta; gm. Korczew: m. Mogielnica, m. Szczeglacin, m. Drażniew;  gm. 

Siedlce: m. Grubale, m. Strzała , gm. Mordy: m. Krzymosze, m. Mordy- ul. Olędzka) , 737 m 

ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Klonowej w Zbuczynie. Ponadto wybudowano 1 obiekt 

mostowy w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Mogielnica, gm. Korczew oraz  

1 sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu dróg powiatowych i drogi gminnej w miejscowości 

Golice, gm. Siedlce.  

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.  Rozbudowa dróg 

powiatowych nr 

3605W, 3645W                        

i 3646W w 

miejscowości 

Dąbrówka-Stany 

nawierzchnia: 2 636 m 

chodnik: 2 636 m 

4 102 391,10 772 761,10 197 000,00 

Skórzec 

3 132 630,00 

FDS 
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2.  Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3929W 

Sokołów Podlaski – 

Paprotnia na odcinku 

od granicy powiatu do 

miejscowości 

Paprotnia 

nawierzchnia: 3 303 m 

chodnik: 60 m 

5 104 650,50 765 630,50 255 300,00 

Paprotnia 

4 083 720,00 

FDS 

3.  Rozbudowa ul. 

Reymonta w Kotuniu 

zlokalizowanej w ciągu 

drogi powiatowej nr 

3605W Kotuń – 

Chlewiska – Nowaki – 

Skórzec - do drogi 

(Siedlce – Wólka 

Zastawska) 

nawierzchnia: 777 m 

chodnik: 777 m 

2 466 741,75 368 875,75 124 473,00 

Kotuń 

1 973 393,00 

FDS 

4.  Budowa mostu wraz                  

z dojazdami w ciągu 

drogi powiatowej nr 

3936W droga krajowa 

nr 62 – Mogielnica – 

Szczeglacin w 

miejscowości 

Mogielnica 

most 

nawierzchnia: 263 m 

chodnik: 46 m 

3 471 333,37 520 700,68 173 566,00 

Korczew 

2 777 066,69 

FDS 

5.  Remont drogi 

powiatowej nr 3654W 

Kaczory – Łupiny – 

Domanice 

nawierzchnia: 6 850 m 2 787 924,89 418 188,98 38 052,00 

Domanice 

101 344,00 

Wiśniew 

2 230 339,91 

FDS 

6.  Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3640W 

na odcinku od wsi 

Rzążew do 

skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 3666W 

nawierzchnia: 1 060 m 366 437,58 143 150,58 73 287,00 

Zbuczyn 

150 000,00 

UM WM 

7.  Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3638W 

(ulica Klonowa)                    

w miejscowości 

Zbuczyn, polegająca na 

budowie ciągu pieszo-

rowerowego oraz 

wykonaniu nakładki 

bitumicznej 

nawierzchni 

nawierzchnia: 1 210 m 

ciąg pieszo-rowerowy: 

737 m 

950 617,74 655 926,74 294 691,00 

Zbuczyn 

 

8.  Budowa sygnalizacji 

świetlnej w m. Golice 

na skrzyżowaniu dróg 

powiatowych nr 

3617W i 3632W 

sygnalizacja świetlna 245 770,69 122 885,69 122 885,00 

Siedlce 
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9.  Budowa chodnika w 

ciągu drogi powiatowej 

nr 3666W na odcinku 

od ul. Pałacowej w 

Stoku Lackim do 

końca m. Grubale, 

wraz z opracowaniem 

dokumentacji 

projektowej – I etap 

chodnik: 550 m 

Projekt Techniczny:  

1 szt. 

154 697,10 81 346,10 73 351,00 

Siedlce 

 

10.  Budowa chodnika                   

w ciągu drogi 

powiatowej nr 3638W 

w m. Krzymosze 

chodnik: 645 m 156 847,26 78 423,26 78 424,00 

Mordy 

 

11.  Budowa chodnika dla 

pieszych oraz zatok 

autobusowych w ciągu 

drogi powiatowej nr 

3659W                                    

w miejscowości 

Bojmie 

chodnik: 470 m 455 995,46 227 998,46 227 997,00 

Kotuń 

 

12.  Budowa chodnika w 

ciągu drogi powiatowej 

nr 3620W w m. 

Drażniew 

chodnik: 450 m 129 608,79 64 804,79 64 804,00 

Korczew 

 

13.  Budowa chodnika                    

w m. Szczeglacin                   

w ciągach dróg 

powiatowych nr 

3936W i nr 3934W 

chodnik: 1 235 m 319 745,88 159 873,88 159 872,00 

Korczew 

 

14.  Budowa chodnika w 

ciągu drogi powiatowej 

nr 3616W Strzała – 

Borki Siedleckie – 

Przygody na odcinku 

Strzała – Purzec 

chodnik: 945 m 243 546,15 121 773,15 121 773,00 

Siedlce 

 

15.  Budowa chodnika                    

w miejscowości 

Trzemuszka w ciągu 

drogi powiatowej nr 

3604W Broszków – 

Żeliszew Podkościelny 

chodnik: 915 m 232 785,19 116 393,19 116 392,00 

Kotuń 

 

16.  Remont drogi 

powiatowej nr 3642W 

Krzesk – Tęczki – 

granica województwa 

(Jakusze) 

nawierzchnia: 1 504 m 504 265,22 403 412,22 100 853,00 

Zbuczyn 
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17.  Remont drogi 

powiatowej nr 3648W 

Wodynie – Olszyc 

Włościański na 

odcinku Wola 

Wodyńska – Olszyc 

Włościański 

nawierzchnia: 1 520 m 565 412,80 452 330,80 113 082,00 

Wodynie 

 

18.  Remont drogi 

powiatowej 3661W 

Mokobody – Męczyn – 

Zaliwie-Piegawki na 

odcinku od m. Wólka 

Proszewska do m. 

Zaliwie-Szpinki 

nawierzchnia: 1 430 m 591 182,83 472 946,83 118 236,00 

Mokobody 

 

19.  Remont drogi 

powiatowej nr 3623W 

na odcinku od m. 

Pniewiski do m. 

Przesmyki 

nawierzchnia: 1 640 m 563 161,40 450 529,40 112 632,00 

Przesmyki 

 

20.  Remont drogi 

powiatowej nr 3616W 

Strzała – Borki 

Siedleckie – Przygody 

na odcinku Strzała – 

Purzec 

nawierzchnia: 1 150 m 393 096,62 314 477,62 78 619,00 

Siedlce 

 

21.  Remont drogi 

powiatowej nr 3666W 

Stok Lacki – Tarcze 

Radzików Wielki – 

Szydłówka- Olszanka 

– ul. Majowa w m. 

Stok Lacki 

nawierzchnia: 380 m 130 331,17 104 265,17 26 066,00 

Siedlce 

 

22.  Remont drogi 

powiatowej nr 3626W 

Mordy – Olędy – 

Paprotnia 

nawierzchnia: 1 316 m 

chodnik: 104 m 

524 344,15 419 476,15 104 868,00 

Mordy 

 

23.  Remont drogi 

powiatowej nr 3614W 

Suchożebry – Brzozów 

nawierzchnia: 690 m 204 834,05 163 868,05 40 966,00 

Suchożebry 

 

24.  Remont drogi 

powiatowej nr 2050W 

Łosice – Hadynów – 

Próchenki – Krzesk – 

droga nr 2 

nawierzchnia: 1 100 m 342 213,24 273 771,24 68 442,00 

Zbuczyn 
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25.  Remont drogi 

powiatowej nr 3638W 

Zbuczyn – Czuryły – 

Krzymosze – Wyczółki 

na odcinku od m. 

Choja do skrzyżowania 

z drogą powiatową nr 

3666W 

nawierzchnia: 1 850 m 687 046,49 549 637,49 137 409,00 

Zbuczyn 

 

26.  Remont drogi 

powiatowej nr 3616W 

Strzała – Borki 

Siedleckie – Przygody  

nawierzchnia: 1 400 m 498 800,67 399 040,67 99 760,00 

Siedlce 

 

27.  Remont drogi 

powiatowej nr 3659W 

na odcinku od 

skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 3675W 

do końca m. 

Wilczonek 

nawierzchnia: 2 250 m 772 305,43 617 844,43 154 461,00 

Kotuń 

 

28.  Remont drogi 

powiatowej nr 3605W 

Kotuń – Chlewiska – 

Nowaki – Skórzec – 

droga nr 3635W na 

odcinku od drogi 

wojewódzkiej nr 803 

do m. Gołąbek 

nawierzchnia: 2 500 m 662 416,50 479 933,50 132 483,00 

Skórzec 

50 000,00 

UNIKOST 

 

 

Fot. Droga powiatowa w miejscowości Kotuń (ulica Reymonta) 
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Fot. Most na rzece Myśli w miejscowości Mogielnica 

 

Fot. Droga powiatowa nr 3929W Sokołów Podlaski – Paprotnia 
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Fot. Drogi powiatowe w miejscowości Dąbrówka-Stany 

 
 

Fot. Chodnik w miejscowości Szczeglacin 
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Fot. Droga powiatowa nr 3659W w miejscowości Wilczonek 

 

Fot. Droga powiatowa nr 3616W Strzała – Purzec 
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Fot. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu dróg powiatowych w miejscowości Golice 

 

 
 

Fot. Droga powiatowa nr 3605W Skórzec – Gołąbek 
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Fot. Droga powiatowa 3642W Krzesk – Tęczki 

 

 
 

Fot. Droga powiatowa nr 3638W – ul. Klonowa w Zbuczynie 
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Fot. Droga powiatowa nr 3614W Suchożebry – Brzozów 

 

 
 

Fot. Chodnik w miejscowości Krzymosze 
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Fot. Droga powiatowa nr 3648W Wola Wodyńska – Olszyc Włościański 

 

 
 

Fot. Droga powiatowa nr 3654W Kaczory – Łupiny – Domanice 
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Fot. Droga powiatowa nr 3661W w miejscowości Zaliwie-Szpinki 

 

 
 

Fot. Droga powiatowa nr 3623W Pniewiski – Przesmyki 
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13.2.   Dokumentacje projektowe 

W 2020 roku zostały przyjęte i rozliczone ze środków niewygasających następujące 

dokumentacje projektowe zlecone w 2019 roku:  

1) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3611W 

Mokobody – Suchożebry na odcinku Mokobody – Osiny Górne; 

2) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 

3659W Kotuń – Oleksin – Bojmie w m. Kotuń; 

3) opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 

3638W w m. Czuryły. 

Ponadto, w 2020 roku zawarto umowy na opracowanie niżej wymienionych dokumentacji 

projektowych: 

Lp. Nazwa zadania 

Wartość 

zadania 

ogółem /zł/ 

Środki 

Powiatu 

/zł/ 

Środki 

Gmin 

/zł/ 

Uwagi 

1.  Opracowanie dokumentacji 

projektowej na budowę kanału 

technologicznego w ciągu drogi 

powiatowej nr 3663W Łysów – 

Hruszew – Tokary – Drażniew – 

Laskowice na odcinku Łysów – 

Hruszew 

13 424,22 13 424,32   

2.  Opracowanie dokumentacji 

projektowej na budowę kanału 

technologicznego w ciągu drogi 

powiatowej nr 3632W od drogi nr 698 

– Pruszynek – Golice 

11 456,22 11 456,22   

3.  Opracowanie dokumentacji 

projektowej na budowę kanału 

technologicznego w ciągu drogi 

powiatowej nr 3611W Mokobody – 

Suchożebry na odcinku Mokobody – 

Osiny Górne 

19 058,85 19 058,85   

4.  Opracowanie dokumentacji 

projektowej na przebudowę dróg 

powiatowych nr 3940W i 3615W w 

miejscowościach Krześlin, Krześlinek 

i Kownaciska 

232 470,00 116 235,00 116 235,00 

Suchożebry 

Zadanie rozpoczęte w 

2020 roku, planowane 

zakończenie – II kwartał 

2021 roku (środki 

niewygasające) 

5.  Opracowanie dokumentacji 

projektowej na budowę drogi (ul. 

Gryczna w Stoku Lackim) w ciągu 

drogi powiatowej nr 3633W 

140 835,00 70 835,00 70 000,00 

Siedlce 

Zadanie rozpoczęte w 

2020 roku, planowane 

zakończenie – I kwartał 

2021 roku (środki 

niewygasające) 

6.  Opracowanie dokumentacji 

projektowej na budowę chodnika w 

ciągu drogi powiatowej nr 3612W na 

ul. Podlaskiej i Spokojnej w m. 

Podnieśno 

52 644,00 26 322,00 26 322,00 

Suchożebry 

Zadanie rozpoczęte w 

2020 roku, planowane 

zakończenie – I kwartał 

2021 roku (środki 

niewygasające) 
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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 2020 roku wyniosła 28 726 996,14 zł, z tego 8 718 494,60 zł 

pozyskano ze źródeł zewnętrznych, tj.: 

1) 5 007 406,60 zł - FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH; 

2) 150 000 zł - URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO:      

dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie                  

z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych; 

3) 3 561 088 zł - GMINY Z POWIATU SIEDLECKIEGO i FIRMA UNIKOST  

z GOŁĄBKA:. 

Ponadto, w 2020 roku pozyskano środki w wysokości 22 332 905,00 zł z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przedmiotowe środki zostaną przeznaczone na realizację 

zadań inwestycyjnych w 2021 r. i 2022 r. 

 

13.4. Zadania w zakresie utrzymania dróg 

W 2020 roku na drogach powiatowych Powiatu Siedleckiego wykonano 28 553,00 m2 

remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych, na ogólną wartość 490 027,29 zł. 

Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano: 

1) w ramach letniego utrzymania dróg: 

a) koszenie i ścinkę poboczy dróg powiatowych; 

b) uzupełnianie nawierzchni dróg gruntowych kruszywem, żwirem, destruktem oraz ich 

profilowanie; 

c) wykonanie odwodnienia dróg; 

d) remont chodników; 

e) wymianę i konserwację oznakowania poziomego i pionowego; 

f) wycinkę i pielęgnację drzew i krzewów, usuwanie karp. 

Na realizację powyższych zadań wydatkowano w 2020 r.- 385 735,52 zł. 

2) w ramach zimowego utrzymania dróg: 

a) odśnieżanie; 

b) zwalczanie gołoledzi. 

Na realizację powyższych zadań wydatkowano w 2020 roku: Powiat – 0,00 zł, Gminy na 

podstawie porozumień – 6 423,31 zł. 
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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 lub betonem), wymianę krawężników drogowych, montaż barier drogowych, 

układanie płyt ażurowych, wymianę i konserwację oznakowania pionowego i poziomego, 

konserwację obiektów mostowych, przepustów, itp. 

 

13.5. Decyzje administracyjne wydane w zakresie dróg powiatowych 

W 2020 roku w zakresie dróg powiatowych wydano 620 zezwoleń, w tym:  

1) na lokalizację urządzeń obcych w pasie drogowym (sieci wodociągowe, sieci kanalizacji 

sanitarnych, sieci gazowe, linie energetyczne, linie telekomunikacyjne, itp.) – 200 szt.;  

2) na zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem 

dróg – 293 szt.; 

3) na budowę, przebudowę oraz remont zjazdów – 96 szt.; 

4) na przejazd pojazdów nienormatywnych – 31 szt. 

 

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 2020, poz.1333) 

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: 

a) wszystkich dróg powiatowych –  kwiecień 2020; 

b) wszystkich obiektów mostowych –  kwiecień 2020; 

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: 

a) wszystkich dróg powiatowych – maj 2017; 

b) wszystkich obiektów mostowych –     marzec 2019. 

Nieprawidłowości stwierdzone podczas przeglądów obiektów mostowych oraz dróg 

powiatowych były usuwane w miarę możliwości, w ramach bieżącego utrzymania dróg. 
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13.7.   Realizacja zdań 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. 2020, poz. 470) 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 2020 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 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 

zarzadzaniem (Dz. U z 2017 r. poz. 784), organ zarządzający ruchem przeprowadza: 

1) 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. Podczas kontroli stwierdzono, że oznakowanie w terenie było zgodne  

z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu. W 2020 roku przeprowadzono 20 kontroli; 

2) 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 2020 roku przeprowadzono 10 kontroli. Ilość 

przeprowadzonych kontroli w stosunku do lat ubiegłych jest znacznie mniejsza (2018 r. – 

30 kontroli, 2019 r. – 29 kontroli), co wynika z faktu ogłoszenia na terenie kraju stanu 

zagrożenia epidemicznego związanego ze znacznym wzrostem zachorowań na COVID-19 

oraz związanych z tym obostrzeń, uniemożliwiających wykonywanie kontroli w innych 

urzędach. Podczas prowadzonych kontroli ustalono, że ilość sporządzanych                                 

i wprowadzanych przez zarządców dróg organizacji ruchu w stosunku do roku ubiegłego 

uległa 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 
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zniszczonych lub uszkodzonych znaków drogowych. Brakujące lub nieczytelne 

oznakowanie na drogach powiatowych jest na bieżąco uzupełniane lub wymieniane przez 

pracowników Wydziału Dróg. 
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XIV. Rolnictwo i ochrona środowiska 

14.1. Działalność kół łowieckich  

Starosta Siedlecki wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej do 2020 r. 

wydzierżawiał 28 obwodów 20 kołom łowieckim, działającym na terenie Powiatu 

Siedleckiego. 

Do dnia 31.12.2020 r. (w przeciągu 3 lat) łącznie 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 2020 roku wpłynęły 2 pisma dotyczące niewłaściwych działań prowadzonych przez koła 

łowieckie – jedno dotyczące nieterminowości w szacowaniu szkód łowieckich oraz wypłaty 

odszkodowań (skierowane do koła łowieckiego i przesłane do wiadomości Starosty 

Siedleckiego), drugie w zakresie udostępniania informacji publicznej oraz wniosek rolników  

z gminy Zbuczyn o rozwiązanie umowy dzierżawy obwodu łowieckiego zawartej z kołem 

działającym na ternie gminy. 

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. Do końca 2020 roku obowiązywał ten sam podział,  

co w latach ubiegłych. Starosta obowiązany był rozdzielić w całości otrzymany 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. W 2020 roku nadleśnictwom przekazano 2 933,47 

zł, gminom 54 775,65 zł. Różnica w wysokości czynszu wynika ze wzrostu stawki średniej 

ceny skupu żyta na przełomie trzech kolejnych lat. 

W 2018 roku 5 kół łowieckich nie wywiązało się z wykonania planu polowań, 

w 2019 roku – 7, zaś w 2020 r. – 3, w związku z czym koła poniosły dodatkowe koszty ochrony 

lasu przed zwierzyną odpowiednio w kwotach 3 102,90 zł, 7 218,55 zł i 1 613,66 zł (z VAT). 

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

palikowanie czy ochrona chemiczna przed zgryzaniem.  
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14.2. Działalność spółek wodnych  

Gminne Spółki Wodne z terenu Powiatu Siedleckiego 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 latach 2018 - 2020, 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 2020 roku na terenie Powiatu Siedleckiego rozebrano 991 szt. 

przetamowań bobrowych. Związek Spółek Wodnych w Siedlcach uzyskał pozwolenie na 

rozbieranie przetamowań bobrowych oraz płoszenie bobrów, które wygasa z końcem 2021 r.  

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 do wydawania imiennych upoważnień przeszkolonym myśliwym do 

wykonania czynności określonych niniejszym zarządzeniem. Upoważnieni przez właściwe 

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

1) gmina Korczew: obręb Stary Bartków (6 osobników);  

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

Żeliszew Duży (9 osobników); 

3) gmina Paprotnia: obręb Strusy (9 osobników); 

4) gmina Przesmyki: obręb Łysów (9 osobników);  

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

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

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

W terminie do 15 stycznia każdego roku następującego po wejściu w życie zarządzenia 

Zarząd Okręgowy Związku Łowieckiego w Siedlcach zobowiązany jest do złożenia 

Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie sprawozdania z wykonania 

zezwolenia objętego zarządzeniem.  

Zgodnie ze sprawozdaniem ZO PZŁ w Siedlcach w 2020 r. na terenie Powiatu 

Siedleckiego nie wykonano żadnego odstrzału redukcyjnego bobrów. 

Z informacji uzyskanych od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie 

Wydział Spraw Terenowych w Siedlcach dotyczących ilości wniosków i wypłaconych 

odszkodowań za szkody wyrządzone przez bobry na trenie Powiatu Siedleckiego za lata 2018-

2020 wynika, że: 

1) w 2018 r. wpłynęło łącznie 52 wnioski o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez 

bobry, w tym: 

a) 45 wniosków (szkody na gruntach, łąkach i drzewostanach), wypłacono 

odszkodowanie w kwocie 80 556,31 zł; 

b) 7 wniosków (szkody na obiektach stawowych), wypłacono odszkodowanie w 

kwocie 395 032,27 zł, 

2) w 2019 r. wpłynęło łącznie 71 wniosków o odszkodowanie, w tym: 

a) 64 wnioski (szkody na gruntach, łąkach i drzewostanach), wypłacono 

odszkodowanie w  kwocie 150 481,31 zł; 
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b) 7 wniosków (szkody na obiektach stawowych), wypłacono odszkodowanie w 

kwocie 196 245,42 zł., 

3) w 2020 r. wpłynęło łącznie 79 wniosków o odszkodowanie, w tym: 

a) 62 wnioski (szkody na gruntach, łąkach i drzewostanach), wypłacono 

odszkodowanie  w kwocie 228 365, 88 zł; 

b) 1 wniosek (szkody w uprawach ogrodniczych), wypłacono odszkodowanie  

w kwocie 267,76 zł; 

c) 14 wniosków (uszkodzenia grobli i obwałowań stawów hodowlanych), wypłacono 

odszkodowanie w kwocie 947 509, 50 zł; 

d) 2 wnioski (uszkodzenia krzewów ozdobnych, ogrodzenia), wypłacono 

odszkodowanie  w kwocie 5 755,46 zł. 

Z powyższych danych wynika, że z każdym rokiem nieznacznie wzrasta ilość składanych 

wniosków o wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez bobry, na terenie naszego 

Powiatu.  

Ponadto Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w 2020 roku, wydał  

5 decyzji zezwalających na odstrzał bobrów w ilości 41 sztuk oraz 8 decyzji zezwalających  

na rozbieranie i niszczenie tam bobrowych na terenie Powiatu Siedleckiego. 

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, za które odpowiedzialne jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.  

W roku 2018 prace polegające na mechanicznym i ręcznym koszeniu skarp, ław i dna rzek  

wraz z karczowaniem krzaków i podszycia wykonano na ok. 32 km, zaś w roku 2019 już 147 

km na 280 km wszystkich rzek. Natomiast w 2020 roku prace konserwacyjne rzek wykonano 

na 150 km.  

Rada Powiatu w Siedlcach na wniosek Polskiego Związku Wędkarskiego w Siedlcach  

w dniu 22 maja 2020 r. podjęła uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Społecznej Straży 

Rybackiej Powiatu Siedleckiego.  
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Uchwałą Nr VIII/51/99 z dnia 25 czerwca 1999 r. Rada Powiatu w Siedlcach wyraziła 

zgodę na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przy Zarządzie Okręgu Polskiego Związku 

Wędkarskiego oraz zatwierdziła jej Regulamin. Zadaniem Społecznej Straży Rybackiej jest 

współdziałanie z Państwową Strażą Rybacką w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie 

śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie. Nadzór specjalistyczny nad 

Społeczną Strażą Rybacką sprawuje Wojewoda Mazowiecki poprzez Komendanta 

Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej. Powiat zaś wykonuje określone ustawami 

zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. rybactwa śródlądowego, tak 

więc stosownie do art. 24 przywoływanej wyżej ustawy Rada Powiatu w Siedlcach, przychyliła 

się do wniosku i uchwaliła zmiany wprowadzone do Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej. 

 

14.3. 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 

2020 wynosiła – 22 323 ha.  

Łącznie powierzchnia ewidencyjna lasów na terenie Powiatu Siedleckiego w 2020 r. 

wynosiła 30 897 ha (powierzchnia wraz z innymi rodzajami własności), co stanowiło 19,27 % 

w stosunku do całkowitej powierzchni Powiatu Siedleckiego.  

Do zadań Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Siedlcach 

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 2020 roku na podstawie powyższych przepisów zostało przekwalifikowanych  

9 działek leśnych o łącznej powierzchni 7,33 ha. 

Wydział przeprowadza również kontrole upraw leśnych założonych w latach 2002 i 2003, 

za których prowadzenie wypłacany jest właścicielom co miesiąc przez 20 lat, ekwiwalent ze 

środków przekazywanych przez Agencję Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa.  

W 2020 r. wypłacono łącznie 159 630,91 zł ekwiwalentu z tytułu prowadzenia upraw leśnych. 

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach, Starosta zobowiązany jest do sporządzania 

uproszczonych planów urządzenia lasów. W roku 2020 sporządzono uproszczone plany 
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urządzenia lasu dla gmin: Mordy i Korczew za kwotę 77 079,60 zł, z czego 64 233,00 zł 

stanowiło dofinansowanie pozyskane od Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. 

Dla lasów zlokalizowanych na obszarach pozostałych gmin, uproszczone plany urządzenia 

lasów są nadal aktualne.  

Ponadto wydawane są zaświadczenia o objęciu lub nie objęciu działek uproszczonym 

planem urządzenia lasu. W roku 2020 wydano 1 639 takich zaświadczeń.  

 

14.4. Wykonanie zadań z zakresu ochrony środowiska i ochrony gruntów rolnych 

Zagadnienia związane z problematyką ochrony środowiska w Powiecie Siedleckim 

zawarte są w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Siedleckiego na lata 2016-2019  

z perspektywą na lata 2020-2023. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, niniejszy 

dokument zawiera cele ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych  

oraz środki i mechanizmy niezbędne do osiągnięcia wyznaczonych celów. Powiatowy Program 

Ochrony Środowiska, jest dokumentem strategicznym na szczeblu powiatowym, odnoszącym 

się do aspektów środowiskowych. Dokument ten określa i systematyzuje działania 

środowiskowe, niezbędne do poprawy jakości życia mieszkańców i stanu środowiska na terenie 

naszego Powiatu oraz przyczynia się do zapewnienia zrównoważonego rozwoju.  

Co dwa lata sporządzane są raporty z wykonania programu, które przedstawiane są Radzie 

Powiatu. W bieżącym roku zostanie opracowany raport z wykonania Programu w naszym 

Powiecie za lata 2019-2020. 

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 (PSZOK) tj. na 

obszarze gmin: Korczew, Kotuń, Mordy, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew i Wodynie.  

Na mocy ustawy o odpadach Starosta zobowiązany jest do udzielania zezwoleń 

na zbieranie, przetwarzanie oraz przetwarzanie wraz ze zbieraniem odpadów. Do dnia 05 marca 

2020 r. w obrocie prawnym funkcjonowało 24 zezwolenia. Każdy przedsiębiorca chcący dalej 

prowadzić działalność związaną z gospodarką odpadową zobowiązany był do tego dnia  złożyć 

wniosek o dostosowanie posiadanej decyzji do nowych wymogów zgodnie z art. 14 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

2018, poz. 1592) m.in. o operat przeciwpożarowy (w przypadku odpadów palnych) oraz  
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o zabezpieczenie roszczeń w kwocie zapewniającej ewentualną konieczność zastępczego 

usunięcia odpadów. W związku z faktem, iż znaczna część podmiotów (15) nie złożyła 

wniosków o dostosowanie zezwoleń odpadowych, zgodnie z obowiązującymi normami 

prawymi – na dzień 31 grudnia 2020 r. w obrocie prawnym pozostało w sumie 10 zezwoleń tj. 

na zbieranie – 8 (w tym 1 nowe zezwolenie), przetwarzanie – 1 oraz przetwarzanie ze 

zbieraniem – 1.  Ponadto przyjęto 16 zgłoszeń instalacji, których użytkowanie nie wymaga 

pozwolenia oraz wydano 1 pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. 

W 2020 roku z zakresu geologii wydano 1 decyzję o przeniesienie koncesji  

na wydobywanie kopaliny, 1 decyzję udzielającą koncesji na wydobywanie kruszywa 

naturalnego ze złoża, zatwierdzono 6 projektów robót geologicznych na wykonanie ujęć wód 

podziemnych z utworów czwartorzędowych, zatwierdzono 1 dokumentację hydrogeologiczną, 

dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych, zatwierdzono 2 dodatki do dokumentacji 

hydrogeologicznej dotyczącej wykonania studni oraz ustalenia zasobów eksploatacyjnych 

ujęcia wód podziemnych, zatwierdzono 4 projekty robót geologicznych do dokumentacji 

geologiczno-inżynierskiej dla ustalenia geologiczno-inżynierskich warunków posadowienia 

obiektów oraz zatwierdzono 1 dokumentację geologiczno-inżynierską dla ustalenia 

geologiczno-inżynierskich warunków posadowienia obiektów.  

W roku 2020 Starosta Siedlecki wydał 88 decyzji zezwalających 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 

rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego. Łączna 

powierzchnia gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej w Powiecie Siedleckim w 2020 roku 

wyniosła 2,38 ha w tym: 

a) grunty rolne klasy III pochodzenia mineralnego o pow. 1,68 ha; 

b) grunty rolne klasy IIIa pochodzenia organicznego o pow. 0,04 ha; 

c) grunty rolne klasy IV pochodzenia organicznego o pow. 0,21 ha; 

d) grunty rolne klasy V i VI pochodzenia organicznego o pow. 0,45 ha.  

Na cele budownictwa mieszkaniowego w 2020 roku w całym Powiecie Siedleckim 

wyłączono grunty z produkcji rolniczej o łącznej powierzchni 1,69 ha. Zgodnie z art. 12a pkt 1 

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

z późn.zm.) 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 
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o powierzchni 0,57 ha, pozostałe tereny wyłączone, to grunty pod inwestycje o charakterze 

użyteczności publicznej o powierzchni 0,12 ha. 

Łącznie w 2020 roku wydano decyzje, w których naliczono należności na łączną kwotę 

9 406,00 zł i opłaty roczne w wysokości 112 805,00 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. 

 

14.5. Stan ekologiczny zbiorników wodnych i rzek 

Podstawowym celem monitoringu wód jest osiągnięcie dobrego ich stanu. Inspekcja 

Ochrony Środowiska dokonuje oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych 

do końca pierwszego półrocza po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym były 

wykonywane badania. W związku z powyższym, dane dotyczące stanu ekologicznego 

zbiorników wodnych i rzek za 2020 rok, które zostały objęte monitoringiem przez Głównego 

Inspektora Ochrony Środowiska będą dostępne w drugiej połowie br. 

W trakcie opracowywania Raportu ustalono, że Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 

w Warszawie, nie posiada danych za 2020 rok. Na chwilę obecną obowiązują raporty 

sporządzone w 2019 r. (obejmujące lata przed 2019 r.). Zgodnie z powyższym, 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”. 
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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: 

1) bazy danych map zasadniczych, ewidencyjnych; 

2) szczegółowych osnów geodezyjnych;  

3) 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; 

4) cyfrowe zbiory kopii dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych. 

W roku 2020 PODGiK: 

1) opracował 4 741  zgłoszeń prac geodezyjnych; 

2) opracował 2 621 zamówień na materiały z pzgik (poza zgłoszeniami); 

3) wykonał kontrole/weryfikacje techniczne opracowań przyjmowanych do pzgik dla  

4 112 opracowań. 

Ogółem w 2020 roku PODGiK obsłużył 11 474 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 2020 r. wykonany został II etap modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla 

obrębów Brzozów i Wola Suchożebrska gminy Suchożebry polegający na dostosowaniu 

danych ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów rozporządzenia  

w sprawie ewidencji gruntów i budynków (kompleksowa modernizacja).  
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W roku 2020 w ramach prowadzonej ewidencji gruntów i budynków: 

1) wykonano 9 487 aktualizacji baz danych opisowych i graficznych ewidencji gruntów  

i budynków;  

2) wykonano 8 157 wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków; 

3) zrealizowano 868 wniosków o wydanie informacji i materiałów z ewidencji gruntów  

i budynków;   

4) zrealizowano 134 wnioski o udostępnienie danych z rejestru cen nieruchomości; 

5) przeprowadzono postępowania administracyjne z zakresu ewidencji gruntów  

i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji i wydano decyzje w 840 sprawach; 

6) ogółem załatwiono 19 486 spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków. 

 

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 2020 roku: 

1) przeprowadzono 29 narad koordynacyjnych; 

2) wystawiono 308 protokołów z narad koordynacyjnych; 

3) ogółem obsłużono 308 interesantów w sprawie uzgodnień sytuowania projektowanych 

sieci uzbrojenia terenu. 

 

15.4. Gospodarka  nieruchomościami 

W Referacie Gospodarki Nieruchomościami w 2020 roku wykonywane były następujące 

prace: 

1) zawarto 16 umów na wykonanie operatów szacunkowych; 

2) prowadzono 238 postepowań dotyczących ustalania odszkodowania za działki 

przejęte z mocy prawa na rzecz gmin i Powiatu w wyniku podziału; 

3)  wystawiono 24 faktury; 

4) prowadzono 12 postępowań mających na celu ograniczenie sposobu korzystania  

z nieruchomości; 

5) wydano 5 decyzji potwierdzających nabycie z mocy prawa własności nieruchomości 

na rzecz Skarbu Państwa; 

6) złożono 118 wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności do 

nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatu Siedleckiego; 
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7) prowadzono 1 sprawę dotyczącą wyrażenia zgody na umiejscowienie urządzenia 

technicznego na nieruchomości;  

8) prowadzono 1 sprawę dotyczącą udzielenia zezwoleń na czasowe zajęcie 

nieruchomości;  

9) Uchwałą Nr XVIII/117/2020 z dnia 9 października 2020 r. Rada Powiatu w Siedlcach 

wyraziła zgodę na zbycie w formie darowizny nieruchomości zabudowanych, 

położonych w mieście Mordy, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako 

działki: 

a) nr 1970 o pow. 0,0234 ha, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg      

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą SI1S/00005027/0; 

b) nr 1971 o pow. 0,0164 ha, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg 

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą SI1S/00005028/7; 

c) nr 1974/2 o pow. 0,0316 ha, nr 1974/3 o pow. 0,0145 ha, nr 1975/2 o pow. 0,0154 

ha, nr 1975/3 o pow. 0,0151 ha i nr 1974/4 o pow. 0,2068 ha, dla której Sąd 

Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 

SI1S/00005678/8; 

d) nr 1979 o pow. 0,0225 ha, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg 

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą SI1S/00005689/8. 

Aktem notarialnym z dnia 16 listopada 2020 r. Powiat Siedlecki darował Gminie 

Mordy w/w nieruchomości. 

10) Uchwałą Nr XIX/123/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. Rada Powiatu w Siedlcach 

wyraziła zgodę na nieodpłatne nabycie do zasobu Powiatu własności nieruchomości 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1588/2 o pow. 13,6763 

ha, położonej w obrębie Wola Suchożebrska, gmina Suchożebry. Wystąpiono 

z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o dokonanie darowizny w/w 

nieruchomości na rzecz Powiatu Siedleckiego. Do chwili obecnej nie została podjęta 

decyzja przez Wojewodę Mazowieckiego. 
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XVI. Analiza stanu bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Siedleckiego 

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 2020 roku na terenie 

działania Komisariatów Policji w Mokobodach, Mordach i Skórcu stwierdzono ogółem 428 

przestępstw. Do przestępstw mających bezpośredni wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku 

publicznego w całym Powiecie Siedleckim, należy zaliczyć głównie przestępstwa o charakterze 

kryminalnym, określane jako najbardziej uciążliwe dla mieszkańców. 

W roku 2020 na terenie Powiatu Siedleckiego w tej kategorii przestępstw stwierdzono 

ogółem 215 czynów (2019 r. - 251, 2018 r. - 288), co ustaliło dynamikę na poziomie 85,65%. 

 Wykrywalność ogólna przestępstw stwierdzonych w Powiecie Siedleckim wyniosła 

85,26% i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 3,31 punktu procentowego. 

Wykrywalność przestępstw o charakterze kryminalnym wyniosła 72,04% i w porównaniu do 

roku 2019 była wyższa o 2,32 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, na terenie działania 

Komisariatu Policji w Mordach - 31, natomiast na terenie działania Komisariatu Policji  

w Skórcu - 20. Policjanci z Komisariatów Policji w 2020 roku na terenie swego działania 

ujawnili 6278 wykroczeń, wobec ich sprawców zastosowali 4013 pouczeń, nałożyli 1482 

mandaty karne oraz sporządzili dokumentację do 559  wniosków o ukaranie do Sądu 

Rejonowego w  Siedlcach. W 2020 roku na terenie działania Komisariatów Policji 

przeprowadzono ogółem 4097 interwencji. 

W 2020 roku na terenie Powiatu Siedleckiego zaistniało 56 wypadków drogowych,                  

w których zginęło 9 osób, a 72 doznało obrażeń ciała. Zadowalającym jest to, że                                 

w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku znacznie, bo o 28 zmalała liczba wypadków 

drogowych, o 7 osób spadła liczba ofiar śmiertelnych, a o 46 spadła liczba osób rannych. Liczba 

zdarzeń drogowych kwalifikowanych jako kolizje w analizowanym roku wyniosła 813 (2019 

r. - 816, 2018 r. - 955), co zarysowało znaczny spadek.  
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Poziom zagrożenia wypadkami drogowymi na terenie poszczególnych gmin obrazuje poniższa 

tabela. 

 

Gmina 
Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

wypadki zabici ranni wypadki zabici ranni wypadki zabici ranni 

DOMANICE 1 0 1 2 0 7 1 0 2 

KORCZEW 1 0 1 2 0 7 1 1 0 

KOTUŃ 5 1 8 8 3 7 9 1 10 

MOKOBODY 4 0 9 8 5 8 3 0 5 

MORDY 9 1 11 7 0 8 5 2 3 

PAPROTNIA 0 0 0 4 0 6 2 0 2 

PRZESMYKI 0 0 0 2 0 3 0 0 0 

SIEDLCE 27 1 41 21 5 27 12 1 24 

SKÓRZEC 2 0 2 4 1 3 5 1 6 

SUCHOŻEBRY 7 2 14 8 1 13 2 1 1 

WIŚNIEW 10 0 17 6 0 11 11 0 15 

WODYNIE 1 0 1 3 0 3 1 1 0 

ZBUCZYN 9 3 12 9 1 15 4 1 4 

OGÓŁEM: 76 8 117 84 16 118 56 9 72 
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 2020 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Siedleckiego 

interweniowały podczas 1352 zdarzeń, co w porównaniu z rokiem 2019 stanowi wzrost                       

o 14,58% liczby interwencji tj. o 172. W ogólnej liczbie zdarzeń pożary stanowiły 406, 

miejscowe zagrożenia stanowiły 901 ogółu interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej, 

a fałszywe alarmy 45.  Zarówno w przypadku pożarów jak i miejscowych zagrożeń większość 

działań ratowniczo-gaśniczych prowadzili ratownicy Komendy Miejskiej PSP w Siedlcach 

wspierani przez członków ochotniczych straży pożarnych. Zastępy straży pożarnej w Powiecie 

Siedleckim wyjeżdżały do zdarzeń co 6 godz. 28 min. 45 sek.  
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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 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

DOMANICE 37 34 22 4 10 6 33 23 16 0 1 0 

KORCZEW 50 31 58 14 10 23 35 21 33 1 0 2 

KOTUŃ 181 138 136 38 45 56 135 90 75 8 3 5 

MOKOBODY 59 66 50 16 20 8 42 42 38 1 4 4 

MORDY 88 67 128 25 22 25 59 41 100 4 4 3 

PAPROTNIA 38 44 36 7 12 7 31 31 29 0 1 0 

PRZESMYKI 43 46 52 16 13 10 23 30 42 4 3 0 

SIEDLCE 286 254 290 75 62 67 198 171 203 13 21 20 

SKÓRZEC 128 141 152 55 79 53 72 61 93 1 1 6 

SUCHOŻEBRY 54 58 76 18 12 30 31 45 43 5 1 3 

WIŚNIEW 166 100 125 59 44 44 105 55 81 2 1 0 

WODYNIE 101 66 80 37 28 31 63 37 47 1 1 2 

ZBUCZYN 125 135 147 49 54 46 75 74 101 1 7 0 

OGÓŁEM 1356 1180 1352 413 411 406 902 721 901 41 48 45 

Źródło: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach 

 

Wzrost ilości zdarzeń odnotowano na terenie dziewięciu gmin, największy w: Mordach 

(91,04%), Korczewie (87,10%), Suchożebrach (31,03%). Spadki ilości interwencji zanotowano 

na terenie czterech gmin, największe w: Domanicach (35,29%), Mokobodach (24,24%), 

Paprotni (18,18%). 

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

odnotowano w gminie Siedlce – 290, co stanowi 21,45% ogółu zdarzeń w Powiecie Siedleckim. 

Drugą gminą, w której odnotowano najwięcej zdarzeń jest gmina Zbuczyn – 147 zdarzeń, co 

stanowi 10,87% ogółu zdarzeń. Najwięcej pożarów odnotowano w gminach: Siedlce, Kotuń, 

Skórzec. 

Biorąc pod uwagę rodzaj obiektów należ zauważyć, że najwięcej pożarów powstało                          

w obiektach związanych z działalnością rolniczą (uprawy, rolnictwo) – w 146 przypadkach,                   

w innych obiektach (środki transportu, obiekty magazynowe, obiekty produkcyjne) – w 87 

przypadkach, w obiektach mieszkalnych – w 73 przypadkach, w 64 przypadkach działania 

ratowniczo-gaśnicze prowadzone były w lasach. Według analizy danych miejscowych zagrożeń 

najwięcej zdarzeń odnotowano: w grupie środki transportu – 201 przypadki, w grupie inne 

obiekty (m.in. związane z usuwaniem drzew z jezdni, czy tez usuwaniem gniazd agresywnie 

zachowujących się owadów błonko-skrzydłowych) – 398 przypadków, w grupie obiekty 

mieszkalne odnotowano - 168 przypadków. 
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16.3. Działania Wydziału Zarządzania Kryzysowego 

Działania Wydziału Zarządzania Kryzysowego realizowano w oparciu o zadania 

wynikające z ustaw i przepisów w zakresie zarządzania kryzysowego, obronności, obrony 

cywilnej i ochrony informacji niejawnych. 

W okresie od 28 lutego w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją 

epidemiologiczną dotycząca wirusa SARS-CoV-2 i ogłoszonym stanem zagrożenia 

epidemicznego Wydział Zarządzania Kryzysowego przy ścisłej współpracy i współdziałaniu  

z administracją rządową, samorządową oraz służbami, inspekcjami i strażami  prowadził 

działania  obejmujące: 

a) raportowanie do WCZK w cyklu tygodniowym danych dotyczących imprez masowych, 

zgromadzeń publicznych; 

b) zapewnienie obiegu informacji w sytuacji wystąpienia istotnych zdarzeń; 

c) prowadzenie analizy i bieżący monitoring sytuacji epidemiologicznej; 

d) przesyłanie materiałów informacyjnych, ulotek, instrukcji, komunikatów, wytycznych, 

zaleceń służb sanitarnych; 

e) przekazywanie poleceń i rekomendacji Wojewody Mazowieckiego związanych                        

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; 

f) dystrybucja płynów dezynfekcyjnych i środków ochrony indywidualnej dla potrzeb 

placówek oświatowych i jednostek samorządu terytorialnego; 

g) zorganizowanie i udział w dwóch posiedzeniach Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego na temat bieżącej sytuacji epidemiologicznej Powiatu. 

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 2020 roku odbyła trzy posiedzenia (w terminach: 12 marca, 18 września oraz 22 grudnia). 

Komisja obradowała stacjonarnie w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego, z wyjątkiem posiedzenia grudniowego, 

które odbyło się w formie wideokonferencji z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej. Tematyka posiedzeń i działania Komisji skierowane były na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa mieszkańców i porządku publicznego na terenie Powiatu Siedleckiego. 

Komisja realizowała zadania  wynikające z bieżących potrzeb, analizowała bieżące sprawy,  

a w szczególności sytuację pandemiczną na terenie Powiatu. Szczegółowa informacja z pracy 

Komisji przedstawiana jest na sesji Rady Powiatu.  
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Tematami omawianymi były następujące zagadnienia:   

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

Powiatu Siedleckiego w 2019 roku; 

2) informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie ochrony 

przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych na terenie Powiatu Siedleckiego                       

w 2019 r; 

3) monitoring pozostałości – przypadki przekroczeń w 2019 r.; 

4) warunki badania żywności pod kątem zawartości pestycydów dla zbóż wjeżdżających na 

teren Unii Europejskiej z Ukrainy; 

5) informacja o bieżącej sytuacji sanitarnej  w Powiecie; 

6) jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na przykładzie wodociągów 

zaopatrzenia zbiorowego Powiatu Siedleckiego; 

7) udział przedstawicieli PSP w okresowych sprawdzianach organizacji oraz warunków 

ewakuacji, przeprowadzanych w obiektach służących do edukacji dzieci i młodzieży; 

8) poprawa skuteczności działań w zakresie zwalczania zjawiska przemocy i przestępczości 

przeciwko rodzinie; 

9) prowadzenie działań prewencyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień (alkoholizm, 

narkomania, cyberzagrożenia) i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej dzieci                            

i młodzieży w środowisku szkolnym oraz zagrożeń osób starszych; 

10) informacja o bieżącej sytuacji weterynaryjnej w Powiecie; 

11) wścieklizna u zwierząt – monitoring i zwalczanie choroby; 

12) ukierunkowanie działań skierowanych na wzrost poziomu poczucia bezpieczeństwa                      

i porządku w ruchu drogowym; 

13) charakterystyka wybranych rodzajów zagrożenia występujących w Powiecie Siedleckim -

wykaz obiektów mogących spowodować nadzwyczajne zagrożenie środowiska; 

14) patogeny alarmowe jako wyzwanie dla bezpieczeństwa zdrowotnego ludności; 

15) opiniowanie projektu budżetu na 2021 rok w zakresie środków przeznaczonych na 

zapobieganie zagrożeniom porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 

16) omówienie i zatwierdzenie planu pracy Komisji na 2021 rok; 

17) przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji w 2020 roku. 

W celu poprawy stanu i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu oraz ograniczenia 

przestępczości realizowano „Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Siedleckiego. W realizacji Programu 

uczestniczą samorządy lokalne, służby, inspekcje, straże, organizacje pozarządowe 
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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. 

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. Dnia 3 grudnia 2020 roku, 

w związku z pojawieniem się informacji o wystąpieniu na terenie Gminy Suchożebry ogniska 

ptasiej grypy, zwołano w formie wideokonferencji posiedzenie Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego celem podjęcia działań mających ograniczyć do minimum 

możliwość rozprzestrzeniania się choroby.  

 Ponadto zatwierdzono zaktualizowany „Powiatowy Plan Ratowniczy dla obszaru 

miasta Siedlce i Powiatu Siedleckiego” oraz podpisano porozumienie o współpracy  

z Dowództwem 18. Dywizji Zmechanizowanej w Siedlcach na rzecz zapobiegania sytuacjom 

kryzysowym na obszarze Powiatu. 

      W zakresie ochrony przeciwpowodziowej dokonano przeglądu materiałów i sprzętu 

logistycznego utrzymywanego w powiatowym magazynie przeciwpowodziowym 

zlokalizowanym w Korczewie - możliwego do wsparcia działań ratowniczych. 

    Ze względu na wzrost poziomu wody w rzece Liwiec na obszarze Gminy Mokobody                          

w okresie od 3 do 28 lipca wprowadzone było pogotowie przeciwpowodziowe. 

Z zakresu spraw obronnych Wydział Zarządzania Kryzysowego realizował następujące 

zadania: 

1) podjęto przygotowania w sprawie opracowania planu operacyjnego funkcjonowania 

Powiatu Siedleckiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa                    

i w czasie wojny; 

2) prowadzono dokumentację akcji kurierskiej w celu doręczania kart powołania do odbycia 

ćwiczeń wojskowych przeprowadzonych w trybie natychmiastowego stawiennictwa; 

3) realizowano zadania w uzgodnieniu z Wojskową Komendą Uzupełnień w Siedlcach                 

w zakresie przedsięwzięć mobilizacyjnych; 

4) dokonano przygotowań do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, która ze względu na 

pandemię została zawieszona; 

5) sporządzenie sprawozdań w zakresie przygotowania oraz wykorzystania podmiotów 

leczniczych na potrzeby obronne państwa; 

6) prowadzenie kancelarii niejawnej i spraw związanych z ochroną informacji niejawnych. 
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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) 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; 

4) w związku z przygotowaniami do realizacji projektu "Mazowieckie Syreny+ - rozbudowa  

i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności" przeprowadzono rozpoznanie 

potrzeb i możliwości instalacji syren alarmowych w gminach Powiatu Siedleckiego; 

5) dokonaniu oceny stanu przygotowania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej 

Powiatu; 

6) realizowaniu w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii cyfrowych zadań 

wynikających z rocznych planów szkolenia. 

W celu wsparcia rozwoju potencjału Policji – dofinansowano kwotą 23 745 zł zakup 

samochodu osobowego segment C dla Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. Oprócz tego na 

potrzeby sytuacji epidemiologicznej zakupiono 300 szt. przyłbic PET oraz 400 szt. półmasek 

twarzowych FFP3 za kwotę 19 803 zł w z przeznaczeniem na wsparcie służby zdrowia - 

Szpitala Miejskiego w Siedlcach, a w II półroczu w celu zwalczania ptasiej grypy na terenie 

Powiatu zakupiono tablice informacyjne oraz materiały do montażu mat dezynfekcyjnych za 

kwotę: 7 216,74 zł. 
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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. 

 

Stan realizacji celów strategicznych:  

 

17.1. I Cel strategiczny: Rozwój potencjału gospodarczego Powiatu Siedleckiego: 

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

Powiat Siedlecki w 2020 roku realizował wiele zadań inwestycyjnych i remontowych. 

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

1) Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3936W droga krajowa 

nr 62 – Mogielnica – Szczeglacin w miejscowości Mogielnica; 

2) Rozbudowa ul. Reymonta w Kotuniu zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej  

nr 3605W Kotuń – Chlewiska – Nowaki – Skórzec – do drogi (Siedlce – Wólka 

Zastawska); 

3) Remont drogi powiatowej nr 3659W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 

nr 3675W do końca m. Wilczonek; 

4) Remont drogi powiatowej nr 3654W Kaczory – Łupiny – Domanice; 

5) Budowa chodnika w m. Szczeglacin w ciągach dróg powiatowych nr 3936W i nr 

3934W; 

6) Budowa chodnika dla pieszych oraz zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej  

nr 3659W w miejscowości Bojmie; 

7) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3638W w m. Krzymosze; 

8) Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Golice na skrzyżowaniu dróg powiatowych  

nr 3617W i nr 3632W; 

9) Remont drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki – Tarcze – Radzików Wielki – 

Szydłówka – Olszanka (ul. Majowa w m. Stok Lacki) oraz budowa chodnika na odcinku 

od ul. Pałacowej w Stoku Lackim do końca m. Grubale – I etap; 

10) Remont drogi powiatowej oraz budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3616W 

Strzała – Borki Siedleckie – Przygody na odcinku Strzała – Purzec; 

11) Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W Sokołów Podlaski – Paprotnia na odcinku  

od granicy powiatu do m. Paprotnia; 
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12) Rozbudowa dróg powiatowych nr: 3605W, 3645W i 3646W w m. Dąbrówka Stany; 

13) Remont drogi powiatowej nr 3605W Kotuń – Chlewiska – Nowaki – Skórzec – droga 

3635W na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 803 do m. Gołąbek; 

14) Remont drogi powiatowej nr 3648W Wodynie – Olszyc Włościański na odcinku Wola 

Wodyńska – Olszyc Włościański; 

15) Przebudowa drogi powiatowej nr 3638W (ul. Klonowa) w m. Zbuczyn polegająca na 

budowie ciągu pieszo-rowerowego oraz wykonaniu nakładki bitumicznej nawierzchni; 

16) Remont drogi powiatowej nr 3642W Krzesk – Tęczki – granica województwa 

(Jakusze); 

17) Remont drogi powiatowej nr 2050W Łosice – Hadynów – Próchenki – Krzesk – droga 

nr 2; 

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

na odcinku od m. Choja do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3666W. 

 

Cel operacyjny 2.  Wsparcie konkurencyjności gospodarczej Powiatu 

Powiat Siedlecki poprzez współfinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy  

w Siedlcach aktywnie uczestniczy we wspieraniu potencjału instytucji otoczenia biznesu. 

W ramach swojej działalności Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach organizował 

przekazywanie środków pomocowych pochodzących z Funduszu Pracy dla przedsiębiorstw 

dotkniętych skutkami pandemii COVID-19, które zostały określone w art. 15zzb – 15zze 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych. 

W 2020 r. wydatkowano na ten cel kwotę 61 882 383,56 zł, w tym: 

1) niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art. 15zzd) 

oraz dla organizacji pozarządowych (art. 15zzc) – dla 7156 podmiotów w łącznej 

wartości 35 639 891,12 zł; 

2) dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 

przedsiębiorców samozatrudnionych (art. 15zzc) – dla 1225 podmiotów w łącznej 

wartości 6 265 740 zł; 

3) dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich 

składek na ubezpieczenia dla mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw 

(art. 15zzb) – dla 1008 podmiotów w łącznej wartości 19 105 440,45 zł; 
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4) dotacja na pokrycie bieżących koszów prowadzenia działalności gospodarczej 

mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż (art. 15zze4) – dla 55 

podmiotów o łącznej wartości 275 000,00 zł. 

Ponadto od 16 maja 2020 roku nieodpłatna pomoc prawna świadczona w ramach punktów 

prowadzonych przez Powiat Siedlecki obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność 

gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. 

 

Cel operacyjny 3. Przyjazna i nowoczesna administracja 

W 2020 roku udostępniane były usługi elektroniczne i opisy procedur poprzez ePUAP 

www.epuap.gov.pl, e-Urząd Powiatu Siedleckiego www.eurzad.powiatsiedlecki.pl, e-Urząd 

Wrota Mazowsza www.wrotamazowsza.pl 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: 

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

pobieranie materiałów wraz z możliwością elektronicznej płatności za nie; 

2) rzeczoznawców majątkowych - udostępniane były dane z bazy RCiWN; 

3) inwestorów i projektantów - umożliwiano 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 

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. 
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Informatyzacja urzędu – wprowadzanie nowych technologii i rozwiązań. 

W roku 2020 kontynuowano wymianę komputerów z najstarszym oprogramowaniem  

i o najsłabszych parametrach. Komputery z systemem Windows 7, które spełniały wymagania 

producenta oprogramowania były aktualizowane do Windows 10. Wsparcie producenta dla 

Windows 7 zakończyło się 14 stycznia 2020 r. - komputery z tym oprogramowaniem nie miały 

więc aktualizacji zabezpieczeń i poprawek, a tym samym były bardziej narażone na zagrożenia 

bezpieczeństwa i wirusy. Wymieniono 14 komputerów stacjonarnych najbardziej 

przestarzałych technologicznie – wraz z oprogramowaniem systemowym i biurowym oraz 

zakupiono 1 komputer przenośny. Na dzień 31.12.2020 r. pozostały w użytkowaniu 

22 komputery stacjonarne i 1 komputer przenośny wymagające pilnej wymiany. 

Celem poprawienia działania systemu elektronicznego obiegu dokumentów EDICTA 

zakupiony został serwer i macierz dyskowa do przechowywania danych. Zakupiono 

przełącznik sieciowy do Głównego Punktu Dystrybucji sieci celem wymiany dotychczas 

eksploatowanego od 2010 roku przełącznika rdzeniowego. Zakupiono 8  drukarek 

stanowiskowych, 2 urządzenia wielofunkcyjne (kserokopiarki) i 5 monitorów LED. 

Doposażono Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w skaner 

wielkoformatowy A0.  

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.  

Publiczne portale usługowe, kierowane do odbiorców Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Siedlcach: 

1) Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) — miejsce, gdzie 

można załatwić wiele spraw bez wychodzenia z domu, wysyłać i odbierać urzędową 

korespondencję oraz  sprawdzać na bieżąco statusy spraw i wniosków; 

2) Ogólnopolska platforma informatyczna System Obsługi Wsparcia, wspomagająca 

działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Za pomocą systemu od dnia 01.01.2020 

roku osoby niepełnosprawne miały możliwość składania wniosków o dofinansowanie 

do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, do zaopatrzenia w przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze w formie elektronicznej. Od 10.04.2020 roku była 

również możliwość złożenia wniosku w ramach programu „Pomoc osobom 

niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 

wywołanych chorobami zakaźnymi” - Moduł III finansowany ze środków PFRON. 

Ponadto w ww. systemie procedowany był program „Aktywny Samorząd”. Możliwe 
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było załatwienie i monitorowanie sprawy drogą elektroniczną na każdym etapie jej 

realizacji. 

Na 53 szkoleniach i konferencjach przeszkolono 78 pracowników Starostwa Powiatowego 

w Siedlcach. Ponadto udzielono 2 osobom dofinansowania do studiów podyplomowych. 

Również pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach poszerzyli   

wiedzę z zakresu realizowanych zadań uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach 

organizowanych przez różne instytucje. W 2020 roku, z uwagi na panujący stan epidemii,  

uczestniczyli w 14 szkoleniach, głównie w formie online, z zakresu realizacji zadań w ramach: 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, 

ustawy kodeks pracy. Ponadto uczestniczono w szkoleniu z zakresu realizacji programu 

dofinansowanego ze środków PFRON „Aktywny Samorząd” oraz z zakresu analizy ryzyka. 

Wzięto również udział w kongresie profesji i zawodów pomocowych, a także w kursie dot. 

koordynatora ds. dostępności cyfrowej w urzędzie. 

Pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim w 2020 

roku uczestniczyli także w szeregu szkoleń oraz form doskonalenia nauczycieli stale podnosząc 

poziom kompetencji związanych z zadaniami realizowanymi przez Placówkę. 

Pracownicy pedagogiczni uczestniczyli w następujących szkoleniach: Integracja odruchów 

ustno – twarzowych – poziom I, Elementy terapii ręki w pracy logopedy, Wykorzystywanie 

wyników badania Skalą SB5 w diagnozie pedagogicznej, Szkolenie e-learningowe z zakresu 

stosowania Baterii 5/6R, Ocena modulacji sensorycznej, Szkolenie podyplomowe 

przygotowujące do certyfikatu psychoterapeuty ISPHS oraz certyfikatu psychoterapeuty dzieci 

i młodzieży ISPHS, Niemowlak u logopedy II Miobobo krótkie wędzidełko języka  

u niemowląt, Wyzwania w pracy terapeutycznej z Klientem w przeobrażonej rzeczywistości 

oraz warsztat – Zastosowanie techniki eksternalizacji i personifikacji lęku w pracy 

terapeutycznej, Zaburzenia odżywiania, Zabawy paluszkowe w ramach programu EduAkcja, 

Sensibaby Intro, dofinansowanie do studiów na kierunku  - psychologia, Self – regulation dla 

specjalistów, Funkcje Wzrokowe – Moduły 1-3, Neuronauka w pomocy psychologicznej  

i psychoterapii, Neurorehabilitacja twarzoczaszki AWI, Sygmatyzm międzyzębowy – ujęcie 

holistyczne, Seplenienie boczne, Warsztat twórczego terapeuty – jak z niczego stworzyć 

efektywną terapię, Psychosomatyka w myśleniu psychoanalitycznym, Cyfrowi emigranci 

cyfrowym  tubylcom, Akademia umiejętności menadżerskich. 
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Pracownicy niepedagogiczni Poradni zaś podnosili swoje kompetencje poprzez uczestnictwo 

następujących szkoleniach: Wprowadzenie danych do Systemu Informacji Oświatowej  (SIO2) 

będących źródłem danych statystycznych i osobowych oraz ich wpływ na stan finansów 

publicznych, Pracownicze Plany Kapitałowe – wzory dokumentów w JFP i innych zakładach. 

W ramach rozwoju kompetencji pracowników administracyjnych poradni udzielone zostało 

dofinansowanie do studiów podyplomowych Administracji i Finansów Publicznych. 

42 pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim w 2020 

roku pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa uczestniczyło w różnego 

typu szkoleniach. Ponadto 8 nauczycieli skorzystało z dofinansowania do innych form 

doskonalenia tj. studia podyplomowe, kursy specjalistyczne itp. Tematyka szkoleń 

pracowników Ośrodka przedstawiała się następująco: Smyko- Multisensoryka I stopnia, 

Nauczyciel na starcie, Warsztaty plastyczne na cztery pory roku, Autyzm a niepełnosprawność 

intelektualna, Szkolenie- Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji, Model pracy z uczniem 

niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym, Techniki  

i ćwiczenia relaksacyjne w praktyce, Zachowania trudne dziecka ze spektrum autyzmu, 

Stymulacja funkcji poznawczych wzrokowych, słuchowych i motorycznych, Wspomaganie 

rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce, Szkolny Program Interwencyjny Sally 

Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do 

nauki testem przesiewowym INPP prowadzonym przy użyciu publikacji „Jak ocenić dojrzałość 

dziecka do nauki”, Organizacja krajoznawstwa i turystyki szkolnej – aspekty prawne  

i praktyczne rozwiązania, Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss, Twórczość 

plastyczna we wczesnej edukacji dziecka, Studia podyplomowe - Integracja sensoryczna, Baza 

Danych Odpadowych, Pracownicze Plany Kapitałowe 2020, Pracownicze Plany Kapitałowe- 

Sektor Budżetowy.     

 

Cel operacyjny 4.  Środowisko i energetyka 

 W roku 2020 gminy z terenu Powiatu Siedleckiego wykonały rozbudowę linii 

energetycznych w ramach, których zamontowanych zostało 891 sztuk lamp oświetlenia 

ulicznego na łączną kwotę 2 085 978,57 zł.  

 

Cel operacyjny 5.  Promocja gospodarcza Powiatu 

Powiat Siedlecki ma podpisane umowy 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, 
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młodzieżowa, promocja walorów turystycznych oraz stwarzanie warunków do współpracy 

gospodarczej.  

W 2020 roku, w dniach 20-23 stycznia, na zaproszenie partnerskiego powiatu Oberhavel, 

przedstawiciele Powiatu Siedleckiego wzięli udział w Targach żywności  

i rolnictwa „Zielony Tydzień”.   

Pozostałe zaplanowane wydarzenia kulturalne i spotkania na 2020 rok nie odbyły się ze 

względu na pandemię koronawirusa. 

 

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 2020 objęła 

diagnozą/terapią, pomocą psychologiczno - pedagogiczną 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 SOSW w Stoku 

Lackim, wychowanków MOW Gostchorz, MOW Wojnów, dzieci i młodzież z Domu na 

Zielonym Wzgórzu w Kisielanach i Domu nad Liwcem. 

 

W Poradni w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. przeprowadzono:   

badania psychologiczne 26 

badania pedagogiczne 54 

badania psychologiczno - pedagogiczne 310 

badania integracji sensorycznej 63 

badania metodą Warnkego 6 

badania logopedyczne  32 

badania psych. – pedag. – log. oraz int. sensorycznej 44 

badania pedagogiczno - zawodoznawcze 7 

badania psychologiczno – logopedyczne oraz integracji sensorycznej 51 

badania psychologiczno – pedagogiczne oraz integracji sensorycznej 11 

badania psychologiczno - logopedyczne 1 

badania psychologiczno – integracji sensorycznej 7 

badania pedagogiczno - logopedyczne 0 
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badania psychologiczno – pedagogiczne - logopedyczne 18 

badania pedagogiczne niepowodzeń szkolnych 30 

badania integracji sensorycznej i funkcji wzrokowej 0 

badania integracji sensorycznej - logopedyczne 2 

badania funkcji wzrokowych 1 

                                                                                           Łącznie wydano:  663 opinii 

 

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 2020 roku wydano orzeczenia w sprawach: 

o potrzebie kształcenia specjalnego   205 

o potrzebie nauczania indywidualnego   38 

o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  88 

o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych  1 

o potrzebie indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania 

przedszkolnego 

1 

o braku potrzeby kształcenia specjalnego  1 

o braku potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju  2 

                                                                                                         Łącznie: 336 orzeczeń 

 

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

środa miesiąca). Z usług Poradni w okresie styczeń – grudzień 2020 roku skorzystało po raz 

pierwszy 402 osoby. Liczba dzieci i młodzieży, która przynajmniej jeden raz skorzystała  

z pomocy pracowników Poradni w w/w okresie wyniosła 791, i tak w wieku: 

1) do 3 – go roku życia – 52; 

2) w wieku przedszkolnym – 179; 

3) dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej – 555; 

4) dzieci ze szkół ponadgimnazjalnych – 5. 
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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  2020 roku zalicza się: 

1) przeprowadzanie diagnozy psychologicznej zaburzeń rozwojowych i zachowań 

dysfunkcyjnych, konsultacje z rodzicami na terenie poradni oraz interwencje na terenie 

domu rodzinnego dziecka; 

2) prowadzenie warsztatów tematycznych na terenie szkół dla uczniów, nauczycieli  

i rodziców,  rodzin zastępczych (I półrocze 2020 r.); 

3) upowszechnianie wiedzy psychologicznej wśród rodziców i nauczycieli poprzez  

wygłaszanie prelekcji, wykładów (I półrocze 2020 r.); 

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

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

5) prowadzenie indywidualnych konsultacji dla rodziców, pedagogów szkolnych, 

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

oświatowych (I półrocze 2020 r.). 

W ramach działalności terapeutycznej i doradczej prowadzona była terapia 

psychologiczna i konsultacje psychologiczne. Najczęściej zgłaszane problemy dotyczyły 

trudności wychowawczych, trudności szkolnych z nauczania zdalnego oraz sfery emocjonalnej 

dzieci i młodzieży. 

Poniżej wymienione grupowe formy wsparcia dla dzieci i rodziców/ opiekunów prawnych 

prowadzone były w I półroczu 2020 roku, tj. do czasu ogłoszenia zagrożenia 

epidemiologicznego. 

W Treningu Kontroli Złości uczestniczyło 2 grupy uczniów (10 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. 

W Treningu Umiejętności Społecznych uczestniczyło 2 grupy uczniów (12 osób). Zajęcia  

te miały na celu trenowanie adekwatnych zachowań społecznych, umiejętności komunikacji, 

współpracy w grupie, naukę przestrzegania zasad, samokontroli, rozumienia i kontrolowania 

emocji, pracę nad rozwiązywaniem konfliktów. Zajęcia te rozwijały pozytywną motywację, 

wiarę we własne możliwości i poczucie własnej wartości, a także kształtowały empatię oraz 

wzajemny szacunek. 
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W Technikach Uczenia się skorzystała 1 grupa uczniów (10 osób). Celem tych spotkań był 

trening umiejętności poznawczych oraz techniki usprawniające organizację procesu uczenia  

i planowania. 

Trening Pewności Siebie obejmował 7 spotkań i ukończyła go 1 grupa uczniów (9 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 7 dzieci w wieku od 5 do 9 lat (2 

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 10 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 była sensoplastyka, 

metoda polegająca na kolorowej stymulacji, która wpływa na  wszystkie zmysły.  

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. 

Smyko – Multisensoryka – uczestniczyła w niej 1 grupa dzieci w wieku 4-6 lat (4 dzieci) oraz  

12 dzieci w formie zdalnej. Jest to program zajęć stymulujących wszystkie siedem zmysłów 

dziecka oraz wspierających proces integracji sensorycznej. Zajęcia miały charakter wspierający 

rozwój ruchowy  oraz profilaktyczny dziecka. 

Warsztaty Umiejętności Wychowawczych dla rodziców i opiekunów – tę formę pracy 

ukończyła 1 grupa rodziców - 15 osób w cyklu 7 spotkań. Głównym celem prowadzonych zajęć 

było wzmocnienie rodziców w ich rolach wychowawczych, tak aby zapobiegać różnego 

rodzaju trudnościom wychowawczym. 

Psycholodzy, pedagodzy i logopedzi podczas pracy w terenie przeprowadzili zajęcia  

z uczniami w klasach szkół podstawowych (I półrocze  2020 r.) o tematyce m.in.: „Kształcenie 

postaw społecznych w klasie”, „ Jak się skutecznie uczyć , zastosowanie metod techniki uczenia 

się”, „Zajęcia zawodoznawcze dla uczniów stających przed wyborem szkoły 

ponadpodstawowej”. Łącznie przeprowadzono zajęcia/warsztaty w 4 placówkach. Specjaliści 

brali udział w różnego rodzaju szkoleniach rad pedagogicznych, prelekcjach czy warsztatach 

skierowanych do rodziców i nauczycieli dotyczące tematyki pomocy psychologicznej,  podstaw 

prawnych u udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, pomocy w pisaniu IPET-ów. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3F89FF29-EE30-494A-9F2A-1396DF3739EF. Uchwalony Strona 93



 

    Pełna oferta Poradni jak również wzory druków wniosków zamieszczone są na stronie 

internetowej Poradni. W 2020 roku nastąpiła 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 był w stanie ocenić, jakie działania diagnostyczne lub terapeutyczne 

powinny zostać podjęte. Uruchomiony został dyżur telefoniczny w Stoku Lackim   

tj. od poniedziałku do piątku w godz. 12.30  - 13.30 oraz  w okresie epidemiologicznym  

w godz. 8.00- 16.00. Psycholodzy udzielali informacji, odpowiedzi na pytania dotyczące 

organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej, kształcenia specjalnego i nauczania 

indywidualnego oraz obowiązujących przepisów prawa oświatowego i procedur 

diagnostycznych obowiązujących w placówce, jak również udzielali wsparcia 

psychologicznego spowodowanego lękiem, strachem, złością, bezradnością w trudnym czasie 

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

również rodzice dzieci mających trudności wychowawcze oraz trudności w nauce, trudności  

z adaptacją oraz młodzież. 

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach umożliwia dostęp 

do poradnictwa specjalistycznego  dla  rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu 

Siedleckiego oraz dzieci w nich przebywających.  

W 2020 roku z konsultacji psychologicznych skorzystało 16 osób ( 5 rodzin zastępczych,                        

w tym:  6 osób dorosłych i 10 dzieci). Tematyka w/w działań dotyczyła przede wszystkim 

problemów wychowawczych, emocjonalnych oraz  adaptacyjnych z jakimi zmagają się rodziny 

zastępcze oraz dzieci w nich umieszczone. Wsparcie realizowane było w środowisku rodzin 

jak i w siedzibie jednostki. Ponadto psycholog sporządził 21 diagnoz psychofizycznych dzieci 

oraz wydał 22 opinie o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej zgodnie z art.42 ust. 1 pkt 5 b oraz art. 46 ust 3 ustawy „o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej”.  

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej na bieżąco monitorują sytuację dzieci 

umieszczonych w rodzinach zastępczych  i  udzielają im wsparcia. 

Mieszkańcy Powiatu Siedleckiego potrzebujący porady prawnej uzyskali informację 

o możliwości skorzystania z pomocy prawnej w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 

znajdujących się w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, w Miejsko – Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Mordach oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Wodyniach. 

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogły skorzystać z pomocy i wsparcia w ramach 

zadania „prowadzenie specjalistycznego punktu konsultacyjno – interwencyjnego działającego 
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na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego”. 

W roku sprawozdawczym z pomocy psychologicznej i prawnej w punkcie konsultacyjno- 

interwencyjnym prowadzonym w Siedlcach przez Teen Challenge Chrześcijańska Misja 

Społeczna skorzystały 22 osoby, w tym 11 kobiet i 11 mężczyzn. 

 

Cel operacyjny 2. Aktywizacja społeczności lokalnych w ramach organizacji pożytku 

publicznego 

Współpraca Powiatu Siedleckiego w roku 2020 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 2020 roku wysokość przyznanych (w formie dotacji) środków publicznych 

przeznaczonych na realizację powyższych zadań wyniosła: 

a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – planowana dotacja celowa 330 000 

zł, przyznane środki – 317 900 zł; 

b) turystyka i krajoznawstwo – planowana dotacja celowa – 14 000 zł, przyznane środki 

– 10 000 zł; 

c) wpieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej – planowana dotacja celowa – 20 000 

zł, przyznane środki – 20 000 zł; 

d) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – planowana dotacja celowa – 20 000 zł, 

przyznane środki – 20 000 zł; 

e) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – planowana dotacja celowa 

– 6 000 zł, przyznane środki – 4 400 zł; 
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f) nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja 

prawna – planowana dotacja celowa – 126 060 zł, przyznane środki – 126 060 zł. 

Ponadto 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 2020 roku w ramach w/w zadania wpłynęło 11 wniosków od 7 organizacji pozarządowych. 

Zawarto 4 umowy z 3 organizacjami pozarządowymi  na kwotę dofinansowania 13 900 zł, 

według poniższego zestawienia:  

1) Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych  Oddział w Siedlcach –  na organizację 

letniego pleneru artystycznego otrzymało dofinansowanie w wysokości 5000 zł; 

2) Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Mgiełka” – na wyjazd 

do Nałęczowa otrzymało dofinansowanie w kwocie 5 000 zł; 

3) Polski Związek Głuchych Koło Terenowe - na organizację imprezy turystycznej 

pn.„ Poznajemy Kurpie” otrzymało dofinansowanie w wysokości 2 700 zł, na organizację 

pikniku integracyjnego z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchego otrzymało 

dofinasowanie w wysokości 1 200 zł.  

W ramach realizowanych zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych udział wzięło udział 56 osób niepełnosprawnych, w tym 17 dzieci - 

mieszkańców Powiatu Siedleckiego. 

 Pozostałe 4 organizacje zrezygnowały z realizacji zadań w ramach przyznanego 

dofinansowania ze względu na panujący w kraju stan epidemii wywołany wirusem COVID-19. 

 

Cel operacyjny 3. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i edukacyjnej osób 

niepełnosprawnych 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stoku Lackim w punkcie konsultacyjnym 

znajdującym się przy ul. 10 Lutego 63 w Siedlcach realizuje swoje działania doradcze  

i terapeutyczne, które mają służyć poprawie komunikacji naszym interesantom.  

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: udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów 
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rozwojowych dziecka, wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form 

kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, 

fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej, wskazywanie jednostek 

udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom, organizowanie wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności 

od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, 

pedagogów, logopedów i innych specjalistów, koordynowanie korzystania z usług specjalistów 

dostępnych na obszarze powiatu, w tym: zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach  

i świadczących je specjalistach, prowadzenie akcji informacyjnych, monitorowanie działań 

związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom. Poradnia jako ośrodek  udziela 

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. 

W/w zajęcia organizowane były na terenie Powiatowej Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Stoku Lackim, ul. Pałacowa 1, w punkcie konsultacyjnym Poradni przy  

ul. 10 Lutego 63 w Siedlcach, w Przedszkolu w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku 

Lackim, ul. Pałacowa 1 oraz w Gminnym Przedszkolu w Zbuczynie. 

Z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci podpisano kontrakty i deklaracje uczestnictwa na 

prowadzenie zajęć.  

Zajęcia, które były prowadzone w ramach programu „ Za życiem”: 

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; 

11) terapia ustno-twarzowa; 
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12) fizjoterapia; 

13) terapia umiejętności wychowawczych. 

 

Różnego rodzaju inne pomoce dydaktyczne i terapeutyczne zakupione w ramach Programu 

znajdują się w salach Poradni. Podczas realizacji Programu, w okresie I-XII 2020 r. pracowało 

35 specjalistów w ramach umów zleceń. W okresie sprawozdawczym  z  pomocy skorzystało 

52 dzieci w przedziale wiekowym od 1 do 6 roku życia. Zrealizowano łącznie  

2 526 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 oraz widząc efekty podejmowanych działań. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim w 2020 roku systematycznie 

realizował swoje zadania m.in. 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 normalnie uczestniczyć w działaniach obywateli. Formą pomocy umożliwiającą 

niwelowanie w/w zjawiska funkcjonującą na terenie Powiatu są 2 Warsztaty Terapii Zajęciowej 
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prowadzone przez Caritas Diecezji Siedleckiej. Działalność warsztatów skupia się na 

rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności 

niezbędnych do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. W warsztatach 

prowadzona jest rehabilitacja społeczna uczestników, mająca na celu umożliwienie osobom 

niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym.  

Na terenie Powiatu Siedleckiego na dzień 31 grudnia 2020 roku funkcjonował Warsztat 

Terapii Zajęciowej w Skórcu (dla 32 uczestników) oraz Warsztat Terapii Zajęciowej 

w Kisielanach (dla 32 uczestników). 

 Ponadto Powiat Siedlecki w 2020 roku na mocy zawartego aneksu do porozumienia  

z miastem Siedlce pokrywał koszt uczestnictwa 6 mieszkańców Powiatu w  Warsztacie Terapii 

Zajęciowej w Siedlcach. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2020 roku pozyskało środki 

finansowe w wysokości 64 800 zł na realizację przez Warsztaty Terapii Zajęciowej programu  

„Zajęcia Klubowe w WTZ” finansowanego ze środków PFRON. Głównym celem Programu 

jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu 

społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztaty terapii zajęciowej zajęć 

klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji. Program „Zajęcia klubowe w WTZ” 

jest rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu wspomaganiu uczestników warsztatu, którzy 

weszli na rynek pracy oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji 

w warsztacie terapii zajęciowej. 

W okresie od 01.02.2020 roku do 31.12.2020 roku w Programie uczestniczyło 8 osób 

niepełnosprawnych znajdujących się na liście osób zgłoszonych i zatwierdzonych 

do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej oraz 4 osoby niepełnosprawne, które były 

uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia. Zajęcia klubowe 

odbywały się zgodnie z harmonogramem ustalonym indywidualnie z każdym klubowiczem, 

w ilości nie mniejszej niż 5 godzin miesięcznie. W ramach form zajęć klubowych są zajęcia 

indywidualne, grupowe i zbiorowe. Rehabilitacja prowadzona jest na dwóch płaszczyznach: 

społecznej i zawodowej. Zakres usług zajęć klubowych obejmuje działania o charakterze 

terapeutyczno – rehabilitacyjnym oraz działania środowiskowe o charakterze motywacyjnym, 

integracyjnym, edukacyjnym, aktywizujące i wspierające uczestników zajęć. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach realizuje pilotażowy program  

„Aktywny Samorząd”, który  ma służyć między innymi  wyeliminowaniu lub zmniejszeniu 

barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, 

zawodowym oraz w dostępie do edukacji. W ramach Modułu II - pomoc w uzyskaniu 
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wykształcenia na poziomie wyższym osoby ze znacznym albo umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności pobierające naukę w szkole 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 wpłynęło 36 wniosków, z czego podpisano 32 umowy 

o dofinansowanie do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym. W 2020 roku wypłacono 

kwotę 39 199 zł w ramach dofinansowania do pokrycia kosztów kształcenia na poziomie 

wyższym - 19 wniosków. Pozostałe dofinansowania będą wypłacane w 2021 roku 

po wypełnieniu zobowiązań wynikających z umów. 

W okresie sprawozdawczym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach 

realizowało Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu 

lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” - Moduł III finansowany 

ze środków PFRON.  

Celem programu było zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym 

na skutek działania żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami 

zakaźnymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielona została osobom niepełnosprawnym, 

które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie 

od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 16 listopada 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres 

co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej  

w placówce rehabilitacyjnej (należy przez to rozumieć placówkę, w której udzielane  

jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły, tzn. co najmniej 5 dni 

w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku). Pomoc ta udzielana była w formie 

dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.  

Wysokość pomocy finansowej wynosiła 500 zł miesięcznie na jedną osobę 

niepełnosprawną, z tym że okres na jaki mogło zostać przyznane świadczenie, nie mógł być 

dłuższy niż 5 miesięcy.   

Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach w ramach programu wpłynęły 

304 wnioski. Na pomoc finansową dla adresatów Programu Powiat otrzymał 325 000 zł. 

Rozpatrzono 192 wnioski, z tego 169 wniosków pozytywnie. W 2020 roku przyznano pomoc 

finansową na kwotę 230 500 zł, natomiast wypłacono 227 500 zł. Pozostałe wnioski zostały 

rozpatrzone w 2021 roku (łącznie 259 wniosków rozpatrzono pozytywnie, 23 wnioski 

negatywnie (19 wniosków zostało wycofanych, natomiast 3 wnioski przekazane do innej 

jednostki według właściwości miejscowej). Łącznie przyznano i wypłacono 321 500 zł. 
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Zostały podpisane również 4 umowy, w tym 3 umowy o dofinansowanie projektu  

w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D: 

1) „Likwidacja barier transportowych dla uczestników korzystających ze wsparcia 

środowiskowych domów samopomocy prowadzonych przez Miasto Siedlce – 

mieszkańców Gminy Siedlce” na kwotę 81 000 zł; 

2) „Likwidacja barier transportowych – zakup autobusu do przewozu osób 

niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Tchórzewie” na kwotę 

156 825 zł; 

3) „Likwidacja barier transportowych – zakup samochodu do przewozu osób 

niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kisielanach Caritas Diecezji 

Siedleckiej” na kwotę 81 000 zł oraz 1 umowę o dofinansowanie projektu w ramach 

„Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze F „Remont  

i modernizacja przeciwdziałająca degradacji infrastruktury istniejącego Warsztatu 

Terapii Zajęciowej” na kwotę 106 833,60 zł. 

Łącznie na realizację w/w projektów przyznano środki finansowe w wysokości 

448 167,60 zł. W 2020 roku wypłacono 237 825 zł. Pozostałe wypłaty zostały zrealizowane 

w 2021 roku. Łącznie wypłacono 425 658,60 zł. 

 

Cel operacyjny 4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach realizuje pilotażowy program  

„Aktywny Samorząd”, który służy 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. 

W ramach  programu „Aktywny Samorząd” osoby niepełnosprawne zamieszkujące teren 

Powiatu Siedleckiego w 2020 roku mogły uzyskać dofinansowanie w ramach dwóch Modułów 

podzielonych na cztery Obszary: 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, 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 do osób ze 

znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu.  

W 2020 roku w ramach powyższego zadania 6 osób niepełnosprawnych złożyło wniosek,  

w tym 5 osobom niepełnosprawnym przyznano dofinansowanie do pomocy w zakupie 
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specjalistycznego fotelika rehabilitacyjnego samochodowego (w 2020 roku dla 4 osób 

niepełnosprawnych wypłacono dofinansowanie, natomiast 1 osobie wypłacono dofinansowanie 

w 2021 roku). Z 1 osobą niepełnosprawną została zawarta umowa o dofinansowanie do zakupu 

sprzęgła automatycznego w 2021 roku.  

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym 

albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu. 

W powyższym zakresie w 2020 roku nie wpłynął żaden wniosek. 

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. W powyższym zakresie w 2020 

roku nie wpłynął żaden wniosek. 

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, 

adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 

z dysfunkcją narządu słuchu. W powyższym zakresie w 2020 roku nie wpłynął żaden wniosek. 

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. W ramach powyższego zadania wpłynęło 8 wniosków, 7 osobom 

niepełnosprawnym przyznano dofinansowanie do pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego 

lub jego elementów oraz oprogramowania. W 2020 wypłacono dofinansowanie dla 6 osób 

niepełnosprawnych, natomiast 1 osobie niepełnosprawnej, której wniosek rozpatrzono w 2020 

roku, wypłacono dofinansowanie w 2021 roku. Z 1 osobą niepełnosprawną została zawarta 

umowa w 2021 roku. 

  Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach Programu 

sprzętu elektronicznego i oprogramowania. W ramach zadania 1 osobie niepełnosprawnej 

przyznano dofinansowanie do szkolenia 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. W powyższej sprawie wpłynęły 3 wnioski, 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 do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,  

z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy.  

W ramach powyższego zadania wpłynęło 6 wniosków, 5 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 do osób ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności. W powyższym zakresie w 2020 roku nie wpłynął żaden wniosek. 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: 

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana 

do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za 

pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. W ramach niniejszego zadania wpłynęły 

3 wnioski. Jednej osobie niepełnosprawnej udzielono dofinansowania do zakupu wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym oraz jedna osoba niepełnosprawna została skierowana 

w 2020 roku do eksperta PFRON na badanie w związku z  ubieganiem się 

o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym). Jedna osoba 

zostanie skierowana do eksperta PFRON w celu wydania opinii po zawarciu umowy między 

PFRON a Ekspertem. 

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. 

W powyższym zakresie w 2020 roku nie wpłynął żaden wniosek. 

  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. W ramach powyższego zadania wpłynęły 3 wnioski. 

3 osobom niepełnosprawnym przyznano dofinansowanie. W 2020 roku 2 osobom 

niepełnosprawnym wypłacono dofinansowanie do zakupu akumulatorów do posiadanego 

wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym oraz naprawy wózka inwalidzkiego. 

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,  

w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie 
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jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności. W powyższym zakresie w 2020 

roku nie wpłynął żaden wniosek. 

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 ze znacznym stopniem niepełnosprawności,  

z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu  

się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowaniu przedmiotu dofinansowania.  

W powyższym zakresie wpłynęły 3 wnioski. Trzem osobom niepełnosprawnym udzielone 

zostało dofinansowanie do zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 

lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.  

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, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym 

dziecka: 

W ramach powyższego zadania 3 osoby niepełnosprawne złożyły wniosek 

o dofinansowanie, 2 osobom niepełnosprawnym przyznane zostało dofinansowanie do kosztów 

pobytu dziecka w przedszkolu oraz 1 osobie niepełnosprawnej do kosztów pobytu dziecka 

w żłobku. Dofinansowanie w ramach powyższego zadania zostanie wypłacone w 2021 roku. 

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym  

W ramach Modułu II - wpłynęło 36 wniosków, podpisano 32 umowy o dofinansowanie do 

uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym.  

 

4.4. Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców poprzez tworzenie 

warunków do funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej oraz utworzenie placówki 

opiekuńczo – wychowawczej dla dzieci i młodzieży, które nie mogą być umieszczone 

w rodzinnej pieczy zastępczej 

Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wykonywane są za 

pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach, Domu na Zielonym 

Wzgórzu w Kisielanach- Żmichach oraz Domu  nad Liwcem w Kisielanach- Żmichach. 

Na dzień  31 grudnia 2020 roku na terenie Powiatu Siedleckiego funkcjonowało 51 rodzin 

zastępczych ustanowionych dla 73 dzieci, w tym:  

a) 4 rodziny  zawodowe - 12 dzieci;  
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b) 13 rodzin niezawodowych – 16 dzieci; 

c) 34 rodziny spokrewnione – 45 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 w formie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu: socjalizacyjnego, 

interwencyjnego, specjalistyczno -  terapeutycznego oraz rodzinnego. Na terenie Powiatu 

Siedleckiego funkcjonują dwie placówki opiekuńczo – wychowawcze typu socjalizacyjnego: 

Dom na Zielonym Wzgórzu w  Kisielanach-Żmichach oraz Dom nad Liwcem w Kisielanach- 

Żmichach.  

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w  powyższych placówkach przebywało łącznie 27  dzieci,  

w tym: 

a) w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach 14 dzieci - 12 dzieci z  terenu Powiatu 

Siedleckiego oraz 1 dziecko z terenu Powiatu Łosickiego i 1 dziecko z terenu Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego; 

b) w Domu nad Liwcem w Kisielanach - Żmichach 13 dzieci z terenu innych powiatów 

(4 z Powiatu Sokołowskiego, 5 z Miasta Siedlce, 2 z Powiatu Garwolińskiego oraz 

2 z Powiatu Grójeckiego). 

W ramach  poradnictwa i wsparcia dla rodzin w opiece nad dziećmi prowadzono 

następujące działania:  

a) pedagogizację i grupy wsparcia dla rodziców mające na celu umacnianie wychowawczej 

roli rodziny; 

b) pomoc w wypełnianiu funkcji wychowawczej i opiekuńczej; 

c) planowanie i realizacja procesu edukacji, rewalidacji i wychowania dziecka 

we współpracy z rodzicami; 

d) pomoc w zakupie sprzętu i pomocy niezbędnych w funkcjonowaniu osób 

niepełnosprawnych; 

e) pomoc w realizacji programu rządowego podręczniki MEN i „Wyprawka szkolna”; 

f) udział rodziców w uroczystościach szkolnych i wydarzeniach kulturalnych; 

g) pomoc rodzinom w sytuacjach trudnych (dowożenie, dożywianie itp.) poprzez kontakty 

z urzędami gmin, GOPS, PCPR, MOPR; 

h) dowożenie uczniów do szkoły. 
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Cel operacyjny 5.  Przeciwdziałanie bezrobociu i łagodzenie skutków bezrobocia 

W 2020 roku pandemia COVID-19 spowodowała pogorszenie sytuacji na rynku pracy  

w całej Polsce, w tym również na siedleckim rynku pracy. W ewidencji Powiatowego Urzędu 

Pracy w Siedlcach na koniec 2020 roku zarejestrowanych było 1529 osób bezrobotnych  

z terenu Powiatu Siedleckiego, co oznacza, że w ciągu 2020 roku liczba bezrobotnych wzrosła 

o 182 osoby (o 14%). Należy jednak zauważyć, że bezrobocie w Powiecie Siedleckim nadal 

utrzymuje się na niskim poziomie. Ponadto gdyby nie fakt, że od początku pandemii, zgodnie 

z sugestiami wojewodów, nie były wyrejestrowywane z rejestru osoby bezrobotne, które nie 

potwierdziły gotowości do podjęcia pracy, można by odnotować nawet spadek liczby 

bezrobotnych, ponieważ te wyrejestrowania stanowią zwykle 1/3 wszystkich wyłączeń. 

 

Wielkość bezrobocia w latach 2019-2020 

Miasto, gminy Liczba bezrobotnych wg stanu na dzień Dynamika  

31.12.2019 r. – 100 

% 

31.12.2019 r. 31.12.2020 r. 

g. Domanice 53 61 115,1 

g. Kotuń 138 152 110,1 

g. Korczew 61 70 114,8 

m-g. Mordy 121 142 117,4 

g. Mokobody 67 66 98,5 

g. Paprotnia 33 37 112,1 

g. Przesmyki 51 58 113,7 

g. Siedlce 296 334 112,8 

g. Skórzec 126 147 116,7 

g. Suchożebry 83 93 112,0 

g. Wodynie 70 92 131,4 

g. Wiśniew 99 110 111,1 

g. Zbuczyn 149 167 112,1 

Powiat Siedlecki  1347 1529 113,5 

 

Z danych przedstawionych w Tabeli wynika, że w 2020 r. we wszystkich gminach Powiatu 

Siedleckiego, za wyjątkiem gminy Mokobody odnotowano wzrost liczby bezrobotnych. 

Największy wzrost odnotowano w gminie Wodynie – o 31%.  
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Stopa bezrobocia na koniec 2020 roku w Powiecie Siedleckim wynosiła 4,9%  

(w Województwie Mazowieckim 5,2%, w kraju 6,2%) i wzrosła w stosunku do analogicznego 

okresu roku ubiegłego o 0,6 punktu procentowego. 

Stopa bezrobocia w latach 2018-2020 

 

 

W 2020 roku zarejestrowano 2040 osób z Powiatu Siedleckiego, a więc o 398 osób mniej 

niż w 2019  roku (o 16%), natomiast z ewidencji bezrobotnych wyłączono 1858 mieszkańców 

Powiatu, tj. aż o 962 osoby mniej niż w 2019 roku (o 34%). Spośród wyłączonych z ewidencji 

bezrobotnych z Powiatu Siedleckiego największą grupę bezrobotnych stanowiły osoby, które 

podjęły pracę. Z tego powodu wyłączono 1183, co stanowiło 64% odpływu. 

Wyłączenia z powodu niepotwierdzenia do pracy w porównaniu do poprzedniego roku 

zmniejszyły się aż o 70% i stanowiły jedynie 12% odpływu (228 osób). 

 

Napływ i odpływ bezrobotnych z ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach  

w latach 2019-2020 

 

Wyszczególnienie 
Napływ Odpływ 

2019 r. 2020 r. 2019 r. 2020 r. 

Ogółem 5139 4399 5880 3958 

Powiat Siedlecki 2438 2040 2820 1858 
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Struktura bezrobotnych według wieku, wykształcenia, stażu i czasu pozostawania bez 

pracy (stan na 31.12.2020 r.) 

Lp. 

 

Wyszczególnienie Powiat Siedlecki 

1.  Bezrobotni ogółem, w tym: 1529 

 - kobiety 792 

 - z prawem do zasiłku 244 

 - bez prawa do zasiłku 1285 

2.  Bezrobotni według wieku  

 18 – 24 lata 263 

 25 – 34 lata 443 

 35 – 44 lata 347 

 45 – 54 lata 242 

 55 – 59 lat 138 

 60 lat i więcej 96 

3.  Bezrobotni według wykształcenia  

 wyższe 243 

 policealne i średnie zawodowe/branżowe 292 

 średnie ogólnokształcące 206 

 zasadnicze zawodowe/branżowe 423 

 gimnazjalne/podstawowe i poniżej 365 

4.  Bezrobotni według stażu  

 do 1 roku 351 

 1 – 5 lat 364 

 5 – 10 lat 199 

 10 – 20 lat 214 

 20 – 30 lat 99 

 30 lat i więcej 49 

 bez stażu 253 

5.  Bezrobotni według czasu pozostawania bez 

pracy 

 

 do 1 miesiąca 111 
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 1 – 3 miesiące 293 

 3 – 6 miesięcy 252 

 6 – 12 miesięcy 288 

 12 –24 miesiące 251 

 powyżej 24 miesięcy 334 

 

Liczba bezrobotnych według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy jest 

zróżnicowana w poszczególnych sekcjach Polskiej Klasyfikacji Działalności, co najlepiej 

przedstawia poniższy wykres. W Powiecie Siedleckim najliczniejszą grupę stanowili 

bezrobotni, którzy poprzednio pracowali w zakładach pracy należących do sekcji przetwórstwo 

przemysłowe. Z tych zakładów pochodziło 257 osób i stanowiły one 20% poprzednio 

pracujących. Następną sekcją o wysokiej liczbie osób bezrobotnych był handel hurtowy  

i detaliczny – 228 osób, tj. 18% oraz budownictwo – 151 osób, tj. 12%. 

 

Bezrobotni z Powiatu Siedleckiego według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy 

(stan na 31.12.2020 r.) 

 

 

W końcu 2020 roku wśród zarejestrowanych bezrobotnych z Powiatu Siedleckiego 

1288 osób posiadało zawód (specjalność) – 84%.  

Do zawodów najczęściej reprezentowanych przez bezrobotnych z Powiatu Siedleckiego 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siedlcach należą: 

1) sprzedawca – 124 bezrobotnych; 

2) kucharz – 37 bezrobotnych; 

3) robotnik gospodarczy – 35 bezrobotnych; 
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4) pomocniczy robotnik budowlany – 31 bezrobotnych; 

5) ślusarz – 30 bezrobotnych; 

6) cukiernik – 26 bezrobotnych; 

7) magazynier – 22 bezrobotnych; 

8) mechanik pojazdów samochodowych – 22 bezrobotnych; 

9) murarz – 21 bezrobotnych; 

10) fryzjer – 17 bezrobotnych; 

11) kierowca samochodu ciężarowego – 15 bezrobotnych; 

12) szwaczka ręczna – 14 bezrobotnych; 

13) stolarz – 13 bezrobotnych; 

14) szwaczka maszynowa – 13 bezrobotnych; 

15) sprzątaczka biurowa – 13 bezrobotnych; 

16) krawiec – 12 bezrobotnych; 

17) tokarz w metalu – 11 bezrobotnych; 

18) pakowacz ręczny – 11 bezrobotnych. 

Według stanu na koniec 2020 roku bezrobotni nie posiadający zawodu stanowili 16% 

ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (241 osób). 

W 2020 roku pracodawcy zgłosili 6 963 ofert pracy (w tym 3066 ofert pochodziło  

z terenu Powiatu Siedleckiego – 44% oraz 3897 z miasta Siedlce – 56%), tj. o 762 oferty mniej 

niż w roku 2019 (o 10%). Zdecydowana większość ofert – 6627, tj. 95% pochodziła  

z sektora prywatnego. Z ogólnej liczby ofert pracy zgłoszonych do Urzędu, 550 to oferty 

dotyczące zatrudnienia subsydiowanego, tj. 8%. 

Pracę podjęło 2627 osób, w tym 1183 mieszkańców Powiatu Siedleckiego. 

 

Oferty pracy z Powiatu Siedleckiego najliczniej zgłaszane do PUP w Siedlcach  

w 2020 roku 

L.p. Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba 

zgłoszonych 

ofert pracy 

1.  611307 Ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych 1331 

2.  962990 Pracownicy wykonujący prace proste 494 

3.  515303 Robotnik gospodarczy  83 

4.  751104 Rozbieracz-wykrawacz 83 

5.  432103 Magazynier  47 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3F89FF29-EE30-494A-9F2A-1396DF3739EF. Uchwalony Strona 110



 

6.  833202 Kierowca samochodu dostawczego 43 

7.  522301 Sprzedawca  37 

8.  721404 Monter konstrukcji stalowych 34 

9.  933401 Pracownik rozkładający towar na półkach 31 

10.  932101 Pakowacz ręczny 29 

11.  931301 Pomocniczy robotnik budowlany 28 

12.  611303 Ogrodnik  25 

13.  932911 Pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym 24 

14.  612201 Hodowca drobiu 23 

15.  411090 Pracownicy obsługi biurowej 22 

16.  921201 Pomocniczy robotnik w hodowli zwierząt 22 

17.  711205 Brukarz  21 

18.  941201 Pomoc kuchenna 20 

19.  522304 Sprzedawca w branży spożywczej 17 

20.  422201 Pracownik centrum obsługi telefonicznej 

(pracownik call center) 

16 

21.  721204 Spawacz  16 

22.  531107 Opiekunka  żłobku / klubie dziecięcym 15 

 

W 2020 r. w ramach poradnictwa zawodowego z terenu Powiatu Siedleckiego: 

1) udzielono 221 osobom porad zawodowych indywidualnych oraz 1763 osobom 

indywidualnych informacji zawodowych; 

2) przeprowadzono porady zawodowe grupowe dla 42 osób oraz grupowe informacje 

zawodowe dla 80 osób; 

3) 2070 klientów rozpoczęło Indywidualny Plan Działania. 

 

W 2020 roku skierowano 346 osób z Powiatu Siedleckiego do udziału w programach 

aktywizujących finansowanych z Funduszu Pracy: 

−  staż – 99 osób; 

−  pomoc finansowa na podjęcie działalności gospodarczej   – 82 osoby;  

−  prace interwencyjne – 76 osób;  

−  roboty publiczne – 34 osoby;  

−  szkolenia – 19 osób; 
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−  prace społecznie użyteczne – 16 osób; 

−  wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy – 11 osób; 

−  bon na zasiedlenie – 9 osób. 

 

Osoby skierowane w 2020 roku do udziału w programach aktywizujących  

w Powiecie Siedleckim  
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g. 

Domanice 
2 2 0 0 5 0 2 0 

11 

g. Kotuń 12 0 4 1 12 1 14 0 44 

g. Korczew 1 6 0 1 1 0 8 0 17 

m-g. Mordy 6 2 0 2 3 1 3 1 18 

g. 

Mokobody 
3 3 0 0 3 0 10 2 

21 

g. Paprotnia 0 2 0 0 0 0 2 0 4 

g. 

Przesmyki 
1 0 0 0 3 0 3 2 

9 

g. Siedlce 18 4 0 10 25 5 16 1 79 

g. Skórzec 8 3 2 4 11 1 8 0 37 

g. 

Suchożebry 
5 2 2 0 4 0 4 0 

17 

g. Wodynie 7 3 0 0 6 0 8 1 25 

g. Wiśniew 6 6 0 1 5 2 10 0 30 

g. Zbuczyn 7 1 8 0 4 1 11 2 34 

razem 76 34 16 319 82 11 99 9 346 
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W 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach wydatkował kwotę 5 786 810 zł na 

aktywne programy przeciwdziałania bezrobociu (łącznie z wydatkami na mieszkańców miasta 

Siedlce), w tym: 

1) podjęcie działalności gospodarczej – 3 428 183 zł; 

2) staż u pracodawcy – 751 096 zł; 

3) prace interwencyjne – 562 312 zł; 

4) roboty publiczne – 351 454 zł; 

5) refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy – 322 900 zł; 

6) szkolenia – 127 790 zł; 

7) bon na zasiedlenie – 118 400 zł; 

8) składka ZUS dla Spółdzielni Socjalnych – 80 424 zł; 

9) prace społecznie użyteczne – 28 825 zł; 

10) program specjalny (elementy specyficzne) – 8 000 zł; 

11) zatrudnienie wspierane – 4 116 zł; 

12) refundacja opieki na dzieckiem lub osobą zależną – 2 902 zł; 

13) refundacja składek KRUS – 408 zł. 

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach wydatkował środki finansowe z Funduszu 

Pracy na następujące zadania: 

1) pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej w związku z pandemią COVID-19 -  

61 882 384 zł; 

2) zasiłki dla bezrobotnych – 6 057 158 zł; 

3) dodatek aktywizacyjny – 268 110 zł; 

4) świadczenia integracyjne dla uczestników zajęć w CIS – 661 763 zł; 

5) wsparcie przedsiębiorców w ramach Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 4 009 822 zł; 

6) zadania fakultatywne 732 144 zł. 

 

Ogółem wydatki z Funduszu Pracy w 2020 roku wyniosły 79 398 192 zł, tj. pięciokrotnie 

więcej niż w 2019 r. Na ten duży wzrost wydatków z Funduszu Pracy miała wpływ realizacja 

Tarczy Antykryzysowej w związku z pandemią COVID-19. Urząd rozpatrzył około 11 tysięcy 

wniosków o przyznanie środków finansowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV-2. 
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Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach realizował w 2020 r. następujące programy i projekty: 

Projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

1) Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie 

Siedleckim i mieście Siedlce (IV)” 

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach w latach 2020 - 2022 realizuje projekt  Aktywizacja 

osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Siedleckim i mieście Siedlce (IV) w ramach 

I Osi Priorytetowej - Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1. – Wsparcie osób młodych 

pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy- projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 

1.1.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia 

pozostających bez pracy w Powiecie Siedleckim i mieście Siedlce. 

Uczestnikami projektu są osoby młode do 29 roku życia zarejestrowane w tutejszym 

Urzędzie jako bezrobotne. Spośród uczestników, co najmniej 60%  będą  stanowiły osoby, 

które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET.  

Wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia jest udzielane 

w projekcie zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży 

w Polsce tzn. w ciągu 4 miesięcy osobom młodym zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta 

zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. Okres 4 m-cy, w ciągu 

którego należy udzielić wsparcia liczony będzie od dnia przystąpienia do projektu.  

W 2020 roku mieszkańcy Powiatu Siedleckiego - uczestnicy projektu skorzystali   

z następujących form wsparcia: 

1) poradnictwo zawodowe / pośrednictwo pracy 97 osób; 

2) staże 35 osób; 

3) szkolenia 6 osób; 

4) jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 34 osoby; 

5) prace interwencyjne 12 osób; 

6) bony na zasiedlenie 10 osób. 

 W 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach wydatkował na realizację Projektu 

kwotę 2 085 749 zł. 
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2) Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy  

w Powiecie Siedleckim i mieście Siedlce (III)” 

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach w latach 2019 - 2020  realizował projekt Aktywizacja 

osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Powiecie Siedleckim i mieście Siedlce 

(III) w ramach Działania 8.1 – Aktywizacja osób bezrobotnych przez PUP Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

Cel projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej 

należących do grup defaworyzowanych, pozostających bez pracy w Powiecie Siedleckim  

i mieście Siedlce. 

Uczestnikami projektu były osoby bezrobotne zarejestrowane w tutejszym Urzędzie,  

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.  

W 2020 roku mieszkańcy Powiatu Siedleckiego - uczestnicy projektu skorzystali   

z następujących form wsparcia: 

1) poradnictwo zawodowe / pośrednictwo pracy 78 osób; 

2) staże 9 osób; 

3) szkolenia indywidualne 8 osób; 

4) jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 32 osoby; 

5) prace interwencyjne 25 osób; 

6) refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 4 osoby. 

 W 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach wydatkował na realizację Projektu 

kwotę 2 006 461 zł. 

Programy realizowane w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

W 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach w ramach dodatkowych środków 

Funduszu Pracy pozyskanych z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

wydatkował środki na realizację dwóch programów: 

− REZERWA COVID-19 – wydatkowano kwotę 56 623 095 zł, 

− REZERWA 2020 Aktywizacja zawodowa bezrobotnych zamieszkałych na wsi – 

wydatkowano kwotę 364 091 zł (staż – 32 bezrobotnych, roboty publiczne – 10 osób, 

jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 9 osób). 
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Program specjalny 

W okresie od 10.06.2019 r. do 31.12.2020 r. Powiatowy Urząd Pracy  

w Siedlcach realizował Program specjalny Aktywni mimo wszystko. Celem Programu 

była  kompleksowa aktywizacja i stworzenie warunków do zatrudnienia 11 osób bezrobotnych, 

w tym 4 z Powiatu Siedleckiego, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Siedlcach. W ramach Programu wobec uczestników zostały zastosowane zarówno usługi, jak  

i instrumenty rynku pracy oraz dodatkowo elementy specyficzne, które miały za zadanie 

ułatwić podjęcie zatrudnienia i spowodować eliminację barier.  

Uczestnikami Programu były osoby bezrobotne, które posiadały status osoby długotrwale 

bezrobotnej.  

Mieszkańcy Powiatu - uczestnicy Programu specjalnego skorzystali  z następujących form 

wsparcia: 

1) wszystkie osoby objęto wsparciem doradcy klienta; 

2) 2 osoby skierowano na trzymiesięczny staż, a po jego odbyciu podjęli pracę w ramach 

prac interwencyjnych; 

3) 1 osobę skierowano do odbycia sześciomiesięcznego stażu; 

4) 1 osobę skierowano do podjęcia zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych.  

 W ramach programu uczestnicy otrzymali następujące elementy specyficzne:  

1) Bon na start, który stanowił  gwarancję zwrotu kosztów (do 250 zł) związanych  

z przygotowaniem się do podjęcia aktywności zawodowej; 

2) Premię motywacyjną, która służyła zminimalizowaniu różnicy między otrzymywanym 

stypendium stażowym, a kwotą netto minimalnego wynagrodzenia. Premia wypłacana 

była w kwocie 400 zł przez pierwsze 3 miesiące odbywania stażu (wraz ze stypendium 

stażowym).  

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. 

W 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach wydatkował na realizację Programu 

kwotę 26 957 zł. 

W 2020 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 
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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 skorzystało 120 osób. 

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 2020 roku udzielono osobom bezrobotnym następujących informacji: 

1) informacje ogólne – 29 osobom; 

2) poszukiwanie pracy – 46 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 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach 

zweryfikował/obsłużył 1665 wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową 

cudzoziemców.  

Ważny wyjątek od w/w 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 2020 roku do Powiatowego 

Urzędu Pracy w Siedlcach złożono 6346 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 
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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 2020 roku wydano  

402 informacje na łącznie 4434 miejsca pracy.  

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.  

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 związku z pandemią COVID-19 w 2020 roku doradcy kontaktowali się  

z bezrobotnymi telefonicznie. IPD rozpoczęło 2070 osób z terenu Powiatu Siedleckiego. 

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 . 

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.  

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 2020 roku 93 pracodawców z Powiatu Siedleckiego złożyło wnioski o przyznanie 

środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, natomiast 62 pracodawców otrzymało te 

środki. Wsparciem objęto 542 osoby.   
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Cel operacyjny 6. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży  

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Stoku Lackim 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 wszystkie zmysły. 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:  

1) realizację zajęć w zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci od chwili 

wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole (do 31 sierpnia 2020 – 12 

dzieci, do 31 grudnia 2020 r. – 9 dzieci); 

2) 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; 

3)  wspieranie uczniów poprzez prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, a także zajęcia 

specjalistycznych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia 

z psychologiem i pedagogiem szkolnym, dogoterapia i terapia według metody 

A. Tomatisa). 

 

Unowocześnienie infrastruktury dydaktycznej: 

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Powiat Siedlecki 

pozyskał środki na realizację projektu grantowego pn. ,,Zdalna Szkoła - wsparcie 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 Osi Priorytetowej nr I ,,Powszechny dostęp 

do szybkiego Internetu” działania 1.1: ,,Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości 

dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, w wysokości 

43 200,00 zł, z czego wydatkowano 34 440,00 zł. Pozyskane środki zostały przeznaczone na 
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zakup sprzętu komputerowego w postaci 12 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem  

i zestawem słuchawkowym, przekazanych Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim.   

Ponadto w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim ze środków 

własnych Powiatu Siedleckiego przeprowadzono inwestycję w zakresie budowy altany 

dydaktycznej wraz z małą architekturą o łącznej wartości 158 500,00 zł.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2020 roku współrealizowało projekt 

dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 

w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

na lata 2014-2020. Celem Projektu było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków 

wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej, a w szczególności wsparcie dzieci, 

rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy 

zastępczej.  

Bezpośrednimi odbiorcami Projektu byli wychowankowie umieszczeni w rodzinnej 

i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz ich opiekunowie.  

Na realizację w/w Projektu Powiat Siedlecki otrzymał środki finansowe w wysokości    

206 795,00 zł. 

 W ramach otrzymanych środków finansowych został zakupiony sprzęt i oprogramowanie 

na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (47 laptopów wraz z programem 

antywirusowym, 4 komputery stacjonarne, 12 kompletów kamer internetowych wraz ze 

słuchawkami do połączeń wideo, 6 oprogramowań Mówik do komunikacji głosowej dla osób  

z niepełnosprawnością) oraz środki ochrony indywidualnej (1 970 szt. maseczek, 8 050 szt. 

rękawiczek jednorazowych oraz 187 litrów płynu do dezynfekcji).  

Powiat Siedlecki w powyższym zakresie wydatkował środki finansowe w łącznej 

wysokości 158 092,21 zł, w tym 148 284,00 zł na zakup sprzętu komputerowego do nauki 

zdalnej oraz 9 808,21 zł na zakup środków ochrony indywidualnej. 

W/w sprzęt komputerowy oraz audiowizualny stanowi własność Powiatu i został on 

przekazany w bezpłatne użyczenie rodzinom zastępczym i placówkom opiekuńczo- 

wychowawczym na mocy umowy użyczenia.  

Placówki opiekuńczo - wychowawcze otrzymały: 4 komputery stacjonarne, 11 laptopów, 

9 kompletów kamer internetowych wraz ze słuchawkami do połączeń wideo oraz  

1 oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnością Mówik. Natomiast rodzinom zastępczym 

przekazano: 36 laptopów, 3 komplety kamer internetowych wraz ze słuchawkami do połączeń 

wideo oraz 5 oprogramowań Mówik do komunikacji głosowej dla osób z niepełnosprawnością. 
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Sprzęt komputerowy, audiowizualny oraz oprogramowanie komputerowe dla dzieci  

z niepełnosprawnością został przekazany dla wychowanków pieczy zastępczej w wieku 

szkolnym na podstawie rozeznanych potrzeb przez 3 koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej oraz zgłoszenia dyrektora placówek opiekuńczo- wychowawczych. Natomiast 

środki ochrony indywidualnej zostały przekazane wszystkim dzieciom przebywającym  

w pieczy zastępczej, ich opiekunom i pracownikom placówek opiekuńczo - wychowawczych 

na podstawie zgłaszanych potrzeb w ilościach określonych w wytycznych do realizacji Projektu 

na podstawie protokołu nieodpłatnego przekazania. 

W ramach Projektu wsparciem objęto 52 podmioty pieczy zastępczej, w tym 50 rodzin 

zastępczych i 2 placówki opiekuńczo - wychowawcze. Sprzęt i oprogramowanie na cele 

realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania otrzymało 30 rodzin zastępczych i 2 placówki.  

 

Cel operacyjny 7. Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego 

Placówką oświatową prowadzoną przez Powiat Siedlecki, realizującą kształcenie 

zawodowe w 2020 r. był Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Mordach.  

Do czasu likwidacji w ramach Zespołu funkcjonowały dwie szkoły: Branżowa Szkoła 

I stopnia oraz Szkoła Policealna. 

Podstawowym kierunkiem kształcenia w założonej z dniem 1 września 2018 r. Branżowej 

Szkole I stopnia w Mordach, był zawód krawiec. Pomimo rozszerzenia oferty edukacyjnej          

w kolejnych latach nie został w niej uruchomiony żaden oddział z powodu braku 

zainteresowania ze strony absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjów. 

W Szkole Policealnej wchodzącej w skład zespołu w 2020 r. kształcone były osoby dorosłe 

w systemie zaocznym na kierunku technik turystyki wiejskiej. Słuchacze ostatniego semestru 

Szkoły Policealnej zakończyli naukę w czerwcu 2020 roku przystępując do egzaminu 

zawodowego.  

 

 

17.3. III Cel strategiczny: Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego  

Cel operacyjny 1. Zachowanie tożsamości kulturowej i tradycji w społeczności 

Powiatu 

Rok 2020 był rokiem szczególnie trudnym w dziedzinie kultury. Od połowy marca  

do końca miesiąca maja i później, od połowy października do końca roku 2020 wstrzymana 

została działalność kulturalna i komercyjna (zamknięte hotele i restauracje). 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3F89FF29-EE30-494A-9F2A-1396DF3739EF. Uchwalony Strona 121



 

Z powodu lockdownu w Polsce, w związku z COViD-19 na terenie Powiatu Siedleckiego nie 

odbyło się wiele wcześniej zaplanowanych imprez. 

Pomimo trudnej sytuacji w roku 2020 Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach 

realizował szereg warsztatów i imprez mających na celu zachowanie tożsamości kulturowej  

i tradycji współczesnej Powiatu z zachowaniem obostrzeń sanitarnych lub online: 

1) Wieczór poetycko – muzyczny; 

2) Wystawa plakatu Mirosława Zdrodowskiego w Sali na piętrze DPT „Reymontówka”  

w Chlewiskach; 

3) Bal charytatywny dla dzieci „Pomóżmy Lence wygrać z glejakiem”.  

4) Koncert Galowy Laureatów XI Przeglądu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych; 

5) Wystawa malarstwa „Pejzaż” ze zbiorów DPT „Reymontówka” w Chlewiskach; 

6) Koncert z cyklu „Z klasyką przez Polskę”; 

7) Mini Recital fortepianowy w wykonaniu Sylwii Orzechowskiej; 

8) Koncert pianistyczny w wykonaniu uczniów PSM z Siedlec; 

9) Wystawa malarstwa w Galerii PARKING Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”  

w Chlewiskach; 

10) IX Powiatowy Konkurs piosenki Anglojęzycznej AROUND THE MUSIC 2020; 

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie, Europejskie Centrum 

Szkolenia; 

11) Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Przez okno kwarantanny”; 

12) Noc Bardów w Jagodnem – spektakl literacko-muzyczny; 

13) Trzecia edycja „Mazowieckich Muzycznych Spotkań bez Barier”; 

14) Koncert z cyklu „Z klasyką przez Polskę” Zespołu Cuore Piano Trio; 

15) Audycja muzyczna w wykonaniu uczniów Szkół Muzycznych z Siedlec i Warszawy 

z klasy fortepianu Krzysztofa Rynkiewicza; 

16) Muzyka fortepianowa w „Reymontówce” i Audycja Muzyczna;  

17) Koncert Chopinowski; 

18) Koncert w Rocznicę Odzyskania Niepodległości ESCAPE FROM THE SHADOW  

z cyklu III „Mazowieckich Muzycznych Spotkań bez Barier”; 

19) Trzecia edycja „Mazowieckich Muzycznych Spotkań bez Barier”; 

20) Organizacja paczek świątecznych dla osób niepełnosprawnych i potrzebujących 

pomocy z terenu Powiatu Siedleckiego; 

21) Ogólnopolskie Warsztaty Taneczne „Tap Dance”; 

22) Warsztaty Taneczne dla dzieci prowadzone przez zespół Małgorzaty Czarnockiej; 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3F89FF29-EE30-494A-9F2A-1396DF3739EF. Uchwalony Strona 122



 

23) Plener malarski dla studentów i absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczo – 

Humanistycznego w Siedlcach; 

24) Warsztaty poezji, recytacji i ruchu scenicznego;  

25) I Spotkanie Środowisk Twórczych Diecezji Siedleckiej; 

26) Czytanie dzieł Władysława Reymonta i Warsztaty Literackie dla młodzieży ze szkół 

Powiatu Siedleckiego; 

27) XXIV edycja autorskich Warsztatów Muzycznych dla muzyków orkiestrowych 

Orkiestry Politechniki Opolskiej i Orkiestry Dętej ZS Elektrycznych w Opolu; 

28) Warsztaty literackie dla młodzieży z Siedlec i Powiatu Siedleckiego „Pogwarki 

poetyckie”; 

29) XXII Międzynarodowy Plener Malarski „Sztuka bez granic – Jesienne Barwy 

Mazowsza”; 

30) 3 turnusy Warsztatów Artystyczno - Językowych dla dzieci w Domu Pracy Twórczej 

„Reymontówka” w Chlewiskach; 

31) Spotkanie dyrektorów ośrodków kultury i osób odpowiedzialnych za sprawy kultury  

z terenu Powiatu Siedleckiego; 

32) Posiedzenia Rady Programowej przy Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”  

w Chlewiskach. 

W Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach oraz w Domu nad Liwcem w Kisielanach 

w/w cel realizowany był przede wszystkim poprzez podtrzymywanie tradycji związanych  

z organizowaniem świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych oraz udział wychowanków  

w warsztatach plastycznych organizowanych na terenie placówki. 

 

Cel operacyjny 2. Rozwój zaplecza instytucjonalnego kultury 

W roku 2020 roku zrealizowano i rozliczono zadanie pn. „Remont elewacji zabytkowego 

dworu „Reymontówka” w Chlewiskach.  

Zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Siedleckiego w kwocie 

94 695,12 zł i z dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

w wysokości 100 000,00 zł. Prowadzone były bieżące remonty budynków, maszyn i urządzeń, 

remonty w zabytkowym parku, na kwotę ponad 34 tys. zł. 
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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 2020 roku w ciągach dróg powiatowych 

powstało 8 833 m chodników (gm. Skórzec: m. Dąbrówka Stany; gm. Paprotnia: m. Skwierczyn 

Lacki; gm. Kotuń: m. Trzemuszka, m. Bojmie, m. Kotuń – ul. Reymonta; gm. Korczew: 

m. Mogielnica, m. Szczeglacin, m. Drażniew;  gm. Siedlce: m. Grubale, m. Strzała , gm. Mordy: 

m. Krzymosze, m. Mordy - ul. Olędzka) oraz 737 m ciągu pieszo-rowerowego w ciągu  

ul. Klonowej w Zbuczynie . 

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). 

Ponadto w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, Zarząd Powiatu  

w Siedlcach powierzył Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej realizację zadania  

z zakresu Turystyki i krajoznawstwa polegającego na Organizacji rajdów, szkoleń konkursów 

i imprez popularyzujących turystykę i walory turystyczne Powiatu Siedleckiego. 

W ramach zadania NLOT zrealizował cykl sześciu autorskich felietonów video 

prezentujących najciekawsze obiekty historyczne, sakralne, kulturalne i przyrodnicze z terenu 

sześciu gmin Powiatu Siedleckiego tj.: Mokobody, Zbuczyn, Wodynie, Kotuń, Siedlce  

i Korczew. Wszystkie felietony wzbogacone zostały o ujęcia lotnicze oraz odpowiednią ścieżkę 

dźwiękową. Przygotowane materiały filmowe zostały wyemitowane w pełnym paśmie  

TV-Wschód oraz na fanpage’u Starostwa Powiatowego w Siedlcach i TV-Wschód na portalu 

społecznościowym Facebook. 

 

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, 
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integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego, promocja 

dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Dorzecza Bugu. NLOT prowadzi aktywną działalność 

na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej, tworzenia lokalnego systemu informacji 

turystycznej promującego produkt turystyczny regionu. Zgodnie z uchwałą Walnego 

Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego NLOT w Siedlcach z dnia 19 kwietnia 2007 

roku, roczna składka członkowska dla powiatów wynosi 1.000 zł.  

 

17.5. V  Cel strategiczny: Bezpieczny Powiat 

Cel operacyjny 1. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego 

Powiat Siedlecki w 2020 r. przebudował i wyremontował 34 829 m dróg powiatowych, 

8 833 m chodników, 737 m ciągu pieszo-rowerowego oraz wybudował 1 sygnalizację świetlną 

na skrzyżowaniu dróg powiatowych i gminnej w miejscowości Golice, gm. Siedlce. Ponadto  

w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych systematycznie dokonywano przeglądu 

stanu technicznego dróg, obiektów mostowych oraz oznakowania. W miarę potrzeb 

dokonywano remontu nawierzchni dróg, chodników oraz uzupełniano oznakowanie pionowe  

i poziome. 

W Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach oraz w Domu nad Liwcem w Kisielanach 

w/w cel realizowany był przede wszystkim poprzez: 

1) współpracę z policją i sądami; 

2) prelekcje prowadzone przez psychologa i pedagoga na terenie placówki w zakresie 

bezpiecznych zachowań i uzależnień; 

3) wspieranie edukacji ekologicznej – motywowanie do segregacji odpadów; 

4) monitorowanie placówek w zakresie bezpieczeństwa pożarowego; 

5) zachowanie wszelkich procedur postępowania w placówkach w okresie pandemii 

poprzez dostarczanie informacji na temat zagrożenia związanego z COVID-19; 

6) zaopatrzenie placówek w niezbędny sprzęt i środki ochrony osobistej (ozonatory, 

dozowniki, płyny dezynfekujące, maski, przyłbice, fartuchy i rękawiczki jednorazowe). 

Ponadto w okresie zagrożenia epidemicznego dyrektorowi placówek opiekuńczo- 

wychowawczych oraz rodzinom zastępczym funkcjonującym na terenie Powiatu Siedleckiego 

przekazane były zalecenia, wytyczne oraz rekomendacje Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej dla szeroko 

rozumianej pieczy zastępczej i  ośrodków wychowawczych w zakresie przeciwdziałania 

rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz informacje o instytucjach udzielających pomocy 

i wsparcia.  
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W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu, w 2020 roku Powiat Siedlecki 

dofinansował kwotą 23 745 zł zakup samochodu osobowego segment C dla Komendy Miejskiej 

Policji w Siedlcach. Oprócz tego ze środków finansowych Powiatu Siedleckiego przy realizacji 

Wydziału Promocji i Rozwoju na potrzeby sytuacji epidemiologicznej zakupiono 300 szt. 

przyłbic PET oraz 400 szt. półmasek twarzowych FFP3 za kwotę 19 803 zł  

z przeznaczeniem na wsparcie służby zdrowia - Szpitala Miejskiego w Siedlcach, a w II 

półroczu w celu zwalczania ptasiej grypy na terenie Powiatu zakupiono tablice informacyjne 

oraz materiały do montażu mat dezynfekcyjnych za kwotę: 7 216,74 zł. 

 

Cel operacyjny 2. Likwidacja potencjalnych zagrożeń powodziowych 

W 2020 roku Powiat Siedlecki zrealizował zadania w w/w zakresie, tj. odwodnienie dróg, 

oczyszczenie i odmulenie rowów przydrożnych oraz przepustów drogowych. 

Cel operacyjny 3. Ochrona środowiska i odtworzenie jego potencjału 

Powiat Siedlecki w ubiegłym roku wsparł nw. inwestycje przyjazne środowisku: Remont 

elewacji zabytkowego dworu „Reymontówka” w Chlewiskach w kwocie 94 695,12 zł. 

Mając na celu podnoszenie świadomości oraz edukacji ekologicznej mieszkańców naszego 

Powiatu w ubiegłym roku został przygotowany i przeprowadzony IV Powiatowy Konkurs 

Ekologiczno – Przyrodniczy pn. „CZYSTE ŚRODOWISKO LEPSZE JUTRO…” POWIAT 

SIEDLECKI NA STRAŻY ŚRODOWISKA. Dla laureatów konkursu zostały zakupione 

nagrody rzeczowe. 

Ponadto zakupiono materiały ekologiczne promujące działania proekologiczne Powiatu, 

rozpropagowywane podczas własnych oraz obcych wydarzeń promocyjnych.  

Gminy należące do Powiatu Siedleckiego w roku 2020 zrealizowały inwestycje przyjazne 

dla środowiska w zakresie opisanym poniżej w tabeli: 

  
Długość w 

km/szt. 

Nakład finansowy 

w zł 

Środki pozyskane 

ze źródeł 

zewnętrznych w 

zł 

Wkład własny 

Długość 

wybudowanej sieci 

kanalizacji sanitarnej 

12,483  4 516 705,37 1 857 792,20 2 658 913,17 

Długość 

wybudowanej sieci 

wodociągowej 

2,74  661 111,50 904,80 660 206,70 

Termomodernizacja 

budynków będących 

własnością gminy 

6  6 631 697,90 1 864 543,97 4 767 153,93 

 
RAZEM 11 809 514,77 3 723 240,97 8 086 273,80 
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XVIII. Realizacja uchwał Rady Powiatu w Siedlcach  

W 2020 roku Rada Powiatu w Siedlcach podjęła 54 uchwały. Realizację uchwał powierzono: 

1) Zarządowi Powiatu w Siedlcach - 35 uchwał; 

2) Zarządowi Powiatu w Siedlcach, Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinnie 

w Siedlcach  oraz Dyrektorowi Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach – Żmichach 

i Domu nad Liwcem w Kisielanach – Żmichach - 1 uchwała; 

3) Zarządowi Powiatu w Siedlcach oraz Kierownikowi  Powiatowego Centrum Pomocy                 

w Rodzinie w Siedlcach - 1 uchwała; 

4) Staroście Siedleckiemu - 3 uchwały; 

5) Staroście Siedleckiemu oraz Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                 

w Siedlcach i Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach - 2 uchwały; 

6) Przewodniczącemu Rady Powiatu - 5 uchwał;  

7) Przewodniczącemu Rady Powiatu i Staroście Siedleckiemu - 1 uchwała;  

8) Przewodniczącemu Rady Powiatu oraz Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej -                        

1 uchwała; 

9) Przewodniczącemu Rady Powiatu oraz Przewodniczącym merytorycznych Komisji  Rady 

Powiatu w Siedlcach - 1 uchwała; 

10) Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej - 1 uchwała; 

11) Pozostałe uchwały - 3 uchwały.  

 

1. Uchwała Nr XII/81/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 lutego 2020 r.  

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na 

lata 2020 – 2023. 

Uchwałą dokonano zmian WPF w związku ze zmianami wprowadzonymi do uchwały 

budżetowej na 2020 rok, celem zachowania zgodności kwot określonych w WPF i budżecie na 

2020 rok. 

2. Uchwała Nr XII/82/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 lutego 2020 r.  

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Powiatu Siedleckiego. 

Uchwałą dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 8 402 341,00 zł i zwiększenia 

wydatków o kwotę 4 630 195,00 zł. Ustalono deficyt budżetu Powiatu w  kwocie 

9 532 536,00 zł finansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków 

nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 
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9 532 536,00 zł. Ustalono plan przychodów na 2020 rok na kwotę 13 032 536,00 zł 

pochodzących z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych 

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających  z rozliczenia dochodów  

i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania 

budżetu. Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych na 2020 rok – zatwierdzono łączne 

nakłady na inwestycje do poniesienia w roku 2020 w kwocie 18 994 081,00 zł. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego                    

w dniu 6 marca 2020 r., poz. 2918. 

3. Uchwała Nr XII/83/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 lutego 2020 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy najmu. 

W dniu 14.08.2020 r. podpisano umowę najmu na okres 5 lat, tj. na czas określony od dnia 

01.09.2020 r. do dnia 31.08.2025 r. z dotychczasowym najemcą PKO B.P. S.A. z siedzibą                

w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, pomieszczeń biurowo-operacyjnych o powierzchni                  

274 m 2 w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach.   

4. Uchwała Nr XII/84/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 lutego 2020 r.  

w sprawie zmiany uchwały 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 została zrealizowana z dniem podjęcia.  

5. Uchwała Nr XII/85/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 lutego 2020 r.  

w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 

Skargę Prokuratora Okręgowego w Siedlcach na uchwałę Rady Powiatu z dnia  

19 października 2018 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 2019 rok wraz z odpowiedzią na skargę                    

i aktami sprawy przekazano do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Warszawie.   

6. Uchwała Nr XIII/86/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 27 marca 2020 r.  

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na 

lata 2020 – 2023. 

Uchwałą dokonano zmian WPF w związku ze zmianami wprowadzonymi do uchwały 

budżetowej na 2020 rok, celem zachowania zgodności kwot określonych w WPF i budżecie na 

2020 rok. 
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7. Uchwała Nr XIII/87/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 27 marca 2020 r.  

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Powiatu Siedleckiego. 

Uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 476 620,00 zł i zwiększenia planu 

wydatków o kwotę 628 292,00 zł. Zwiększono deficyt budżetu Powiatu o kwotę 151 672,00 zł 

do wysokości 9 684 208,00 zł finansowany przychodami pochodzącymi z: niewykorzystanych 

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów 

i wydatków nimi finansowanych, w kwocie 9 189 743,00 zł oraz wolnych środków, 

w kwocie 494 465,00 zł. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 151 672,00 zł do wysokości 

13 184 208,00 zł pochodzące z: przychodów jednostek samorządu terytorialnego 

z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, w kwocie 9 189 743,00 zł 

przeznaczonych w całości na pokrycie deficytu budżetu i wolnych środków, w kwocie 3 994 

465,00 zł. Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych na 2020 rok – zatwierdzono 

łączne nakłady na inwestycje do poniesienia w roku 2020 w kwocie 20 371 571,00 zł. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego                 

w dniu 31 marca 2020 r., poz. 4186. 

8. Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 27 marca 2020 r.  

w sprawie dokonania zmian w Statucie 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 31 marca 2020 r., poz. 4185. 

9. Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 maja 2020 r. 

w sprawie uczczenia 100. rocznicy urodzin Papieża  św. Jana Pawła II. 

Uchwała została zrealizowana z dniem podjęcia. Intencją Uchwały było oddanie hołdu przez 

Radę Powiatu w Siedlcach św. Janowi Pawłowi II w 100. rocznicę urodzin papieża Polaka                

w uznaniu zasług dla Ojczyzny i spuścizny duchowej Jego pontyfikatu.   

10. Uchwała Nr XIV/88/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 maja 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na 

lata 2020 – 2023. 

Uchwałą dokonano zmian WPF w związku ze zmianami wprowadzonymi do uchwały 

budżetowej na 2020 rok, celem zachowania zgodności kwot określonych w WPF i budżecie na 

2020 rok. 
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11. Uchwała Nr XIV/89/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 maja 2020 r. 

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Powiatu Siedleckiego. 

Uchwałą dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1 108 799,00 zł i zmniejszenia 

planu wydatków o kwotę 754 799,00 zł. Zwiększono deficyt budżetu Powiatu o kwotę 

354 000,00 zł do wysokości 10 038 208,00 zł finansowany przychodami pochodzącymi                         

z: niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi 

zasadami wykonywania budżetu w kwocie 9 189 743,00 zł oraz wolnych środków 

w kwocie 4 348 465,00 zł. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 354 000,00 zł do 

wysokości 13 538 208,00 zł pochodzące z: przychodów jednostek samorządu terytorialnego 

z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi 

zasadami wykonywania budżetu w kwocie 9 189 743,00 zł przeznaczonych w całości na 

pokrycie deficytu budżetu oraz wolnych środków w kwocie 4 348 465,00 zł. Dokonano zmian 

w planie wydatków majątkowych na 2020 rok – zatwierdzono łączne nakłady na inwestycje do 

poniesienia w roku 2020 w kwocie 20 998 489,00 zł. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego                 

w dniu 1 czerwca 2020 r., poz. 6011. 

12. Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 maja 2020 r. 

w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach oraz likwidacji szkół 

wchodzących w jego skład.  

Uchwała została zrealizowania w dniu 31 sierpnia 2020 r. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego               

w dniu 1 czerwca 2020 r., poz. 6012. 

13. Uchwała Nr XIV/91/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 maja 2020 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 2020 roku. 

Uchwałą określono do realizacji zadania oraz zatwierdzono plan finansowy przychodów 

PFRON w kwocie 2 023 832,00 zł i wydatków PFRON w kwocie 2 039 587,00 zł. 

14. Uchwała Nr XIV/92/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 maja 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie 

Siedleckim na lata 2020 – 2022. 
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Uchwała jest realizowana zgodnie z założeniami Programu w  zakresie wspierania rodziny                 

i systemu pieczy  zastępczej. 

15. Uchwała Nr XIV/93/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 maja 2020 r. 

w sprawie przekazania wniosku do Zarządu Powiatu w Siedlcach. 

Wniosek dotyczący drogi powiatowej przekazano do Zarządu Powiatu, celem rozpatrzenia 

zgodnie z właściwością. 

16. Uchwała Nr XIV/94/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 maja 2020 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Siedleckiego. 

Uchwałą Rada Powiatu w Siedlcach wyraziła zgodę na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej 

przy Zarządzie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego oraz zatwierdziła jej Regulamin. 

Zadaniem Społecznej Straży Rybackiej jest współdziałanie z Państwową Strażą Rybacką  

w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej 

podstawie. Nadzór specjalistyczny nad Społeczną Strażą Rybacką sprawuje Wojewoda poprzez 

Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej. 

17. Uchwała Nr XV/95/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18 czerwca 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na 

lata 2020 – 2023. 

Uchwałą dokonano zmian WPF w związku ze zmianami wprowadzonymi do uchwały 

budżetowej na 2020 rok, celem zachowania zgodności kwot określonych w WPF i budżecie na 

2020 rok. 

18. Uchwała Nr XV/96/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18 czerwca 2020 r. 

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Powiatu Siedleckiego. 

Uchwałą dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 421 866,00 zł i zmniejszenia planu 

wydatków o kwotę 863 637,00 zł. Zmniejszono deficyt budżetu Powiatu o kwotę 441 771,00 zł 

do wysokości 9 596 437,00 zł finansowany przychodami pochodzącymi z : niewykorzystanych 

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów 

i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 

określonymi w odrębnych ustawach w  kwocie 9 189 743,00 zł oraz wolnych środków 

w kwocie 406 694,00 zł. Zmniejszono przychody budżetu o kwotę  441 771,00 zł do wysokości 

13 096 437,00 zł pochodzące z przychodów jednostek samorządu terytorialnego 

z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi 

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 9 189 743,00 zł 

przeznaczonych w całości na pokrycie deficytu budżetu i wolnych środków w kwocie  
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3 906 694,00 zł. Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych na 2020 rok – 

zatwierdzono łączne nakłady na inwestycje do poniesienia w roku 2020 w kwocie 

20 191 180,00 zł. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego                 

w dniu 23 czerwca 2020 r., poz. 6909. 

19. Uchwała Nr XV/97/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18 czerwca 2020 r. 

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Siedlcach wotum zaufania. 

Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie Powiatu Siedleckiego za 2019 rok udzielone 

zostało przez Radę Powiatu wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Siedlcach. 

20. Uchwała Nr XV/98/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18 czerwca 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego Sprawozdania finansowego Powiatu 

Siedleckiego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok. 

Uchwałą rozpatrzono i zatwierdzono roczne Sprawozdanie finansowe Powiatu Siedleckiego za 

rok 2019 wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok. 

21. Uchwała Nr XV/99/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18 czerwca 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Siedleckiego za 2019 rok. 

Uchwałą zatwierdzono skonsolidowany bilans Powiatu Siedleckiego za 2019 rok. 

22. Uchwała Nr XV/100/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18 czerwca 2020 r. 

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

za 2019 rok. 

Uchwałą Rada Powiatu w Siedlcach udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu w Siedlcach. 

23. Uchwała Nr XV/101/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18 czerwca 2020 r. 

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli. 

Rada Powiatu w Siedlcach zleciła Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie doraźnej kontroli  

w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Dom nad Liwcem w Kisielanach-Żmichach. 

24. Uchwała Nr XV/102/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18 czerwca 2020 r. 

w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 

Skargę Prokuratora Okręgowego w Siedlcach na uchwałę Rady Powiatu 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 wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy przekazano do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 

25. Uchwała Nr XVI/103/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 lipca 2020 r. 
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zmieniająca uchwałę  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego  

na lata 2020 – 2023. 

Uchwałą dokonano zmian WPF w związku ze zmianami wprowadzonymi do uchwały 

budżetowej na 2020 rok, celem zachowania zgodności kwot określonych w WPF i budżecie na 

2020 rok. 

26. Uchwała nr XVI/104/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 lipca 2020 r. 

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Powiatu Siedleckiego. 

Uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 6 375,00 zł. Zwiększono 

limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki (leasing z prawem 

wykupu ciągnika) określony w Uchwale Budżetowej na rok 2020 Powiatu Siedleckiego 

Nr XI/69/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku o kwotę 115 137,00 zł do kwoty 365 137,00 zł 

finansowany planowanymi wydatkami majątkowymi. Dokonano zmian w planie wydatków 

majątkowych na 2020 rok – zatwierdzono łączne nakłady na inwestycje do poniesienia w roku 

2020 w kwocie 20 199 545,00 zł. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego               

w dniu 4 sierpnia 2020 r., poz. 8287. 

27. Uchwała nr XVI/105/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 lipca 2020 r. 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na zakup ciągnika. 

Uchwałą postanowiono o zaciągnięciu zobowiązania leasingowego na zakup ciągnika 

rolniczego w związku z realizacją zadań letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych  

w wysokości 365 137,00 zł brutto finansowanego planowanymi wydatkami majątkowymi na 

spłatę zobowiązań w latach 2020 – 2023. 

28. Uchwała nr XVI/106/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 lipca 2020 r. 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkól ponadpodstawowych i szkół specjalnych na 

terenie Powiatu Siedleckiego. 

Uchwała została zrealizowana z dniem podjęcia. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego                 

w dniu 4 sierpnia 2020 r., poz. 8288. 

29. Uchwała nr XVI/107/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 lipca 2020 r. 

w sprawie przekazania skargi oraz wniosku. 

Uchwałą, Rada Powiatu przekazała skargę na Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach 

Wojewodzie Mazowieckiemu, a wniosek dotyczący drogi powiatowej Zarządowi Powiatu              

w Siedlcach, celem rozpatrzenia zgodnie z właściwością. 
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30. Uchwała nr XVI/108/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 lipca 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Dom nad 

Liwcem w Kisielanach – Żmichach. 

Rada Powiatu uznała skargę za zasadną w punkcie dotyczącym ustalania rozkładu czasu pracy 

pracowników. W pozostałym zakresie Rada Powiatu uznała skargę za bezzasadną. 

Powiadomiono Skarżących o sposobie załatwienia skargi. 

31. Uchwała nr XVI/109/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 lipca 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa 

miejscowego. 

Rada Powiatu w Siedlcach postanowiła negatywnie rozpatrzyć wniesioną petycję. Uchwała 

wraz z uzasadnieniem została przesłana podmiotowi wnoszącemu petycję. 

32. Uchwała nr XVII/110/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 11 września 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na 

lata 2020 – 2023. 

Uchwałą dokonano zmian WPF w związku ze zmianami wprowadzonymi do uchwały 

budżetowej na 2020 rok, celem zachowania zgodności kwot określonych w WPF i budżecie na 

2020 rok. 

33. Uchwała nr XVII/111/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 11 września 2020 r. 

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Powiatu Siedleckiego. 

Uchwałą dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1 531 129,00 zł i zmniejszenia 

planu wydatków o kwotę 425 899,00 zł. Zwiększono deficyt budżetu Powiatu o kwotę 

1 105 230,00 zł do wysokości 10 701 667,00 zł finansowany przychodami pochodzącymi                  

z wolnych środków w kwocie 1 511 924,00 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych 

na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i  wydatków nimi 

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi 

w odrębnych ustawach w kwocie 9 189 743,00 zł. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 

1 105 230,00 zł do wysokości 14 201 667,00 zł pochodzące z wolnych środków w kwocie 

5 011 924,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 

1 511 924,00 zł oraz spłatę rat kredytów długoterminowych na kwotę 3 500 000,00 zł a także 

przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi 

w odrębnych ustawach w kwocie 9 189 743,00 zł. Dokonano zmian w planie wydatków 
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majątkowych na 2020 rok – zatwierdzono łączne nakłady na inwestycje do poniesienia w roku 

2020 w kwocie 20 154 294,00 zł. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego                

w dniu 16 września 2020 r., poz. 9631. 

34. Uchwała nr XVII/112/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 11 września 2020 r. 

w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

na lata 2020 – 2030”. 

Uchwała jest w trakcie realizacji zgodnie z założeniami programu w zakresie rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 

35. Uchwała nr XVIII/113/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 9 października 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na 

lata 2020 – 2023. 

Uchwałą dokonano zmian WPF w związku ze zmianami wprowadzonymi do uchwały 

budżetowej na 2020 rok, celem zachowania zgodności kwot określonych w WPF i budżecie na 

2020 rok. 

36. Uchwała nr XVIII/114/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 9 października 2020 r. 

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Powiatu Siedleckiego. 

Uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 4 053 725,00 zł i zwiększenia planu 

wydatków o kwotę 2 541 801,00 zł. Zmniejszono deficyt budżetu Powiatu o kwotę  

1 511 924,00 zł do wysokości 9 189 743,00 zł finansowany przychodami pochodzącymi   

z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 

z rozliczenia dochodów i  wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi 

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie                       

9 189 743,00 zł. Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 1 511 924,00 zł do wysokości 

12 689 743,00 zł pochodzące z wolnych środków w kwocie 3 500 000,00 zł, z przeznaczeniem 

na spłatę rat kredytów długoterminowych oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego 

z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi 

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 9 189 743,00 zł 

przeznaczonych w całości na pokrycie deficytu budżetu. Dokonano zmian w planie wydatków 

majątkowych na 2020 rok – zatwierdzono łączne nakłady na inwestycje do poniesienia w roku 

2020 w kwocie 20 549 294,00 zł. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego                

w dniu 19 października 2020 r., poz. 10522. 
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37. Uchwała nr XVIII/115/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 9 października 2020 r. 

w sprawie programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi               

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. 

Na podstawie uchwały zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert na realizację zadań 

publicznych przez organizacje pozarządowe. Uchwała jest realizowana zgodnie z założeniami 

Programu dotyczącymi współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi                            

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  w  zakresie zadań 

realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach. 

38. Uchwała nr XVIII/116/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 9 października 2020 r. 

w sprawie wystąpienia Powiatu Siedleckiego ze Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny                 

z siedzibą w Wodyniach. 

Na podstawie niniejszej uchwały Zarząd Powiatu w Siedlcach wypowiedział członkostwo 

Powiatu Siedleckiego w Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach.  

39. Uchwała nr XVIII/117/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 9 października 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 

Uchwałą, Rada Powiatu w Siedlcach wyraziła zgodę na zbycie w formie darowizny 

nieruchomości zabudowanych, położonych w mieście Mordy, oznaczonych w ewidencji 

gruntów i budynków jako działki: 

a) nr 1970 o pow. 0,0234 ha, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg 

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą SI1S/00005027/0; 

b) nr 1971 o pow. 0,0164 ha, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg 

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą SI1S/00005028/7; 

c) nr 1974/2 o pow. 0,0316 ha, nr 1974/3 o pow. 0,0145 ha, nr 1975/2 o pow. 0,0154 ha,                   

nr 1975/3 o pow. 0,0151 ha i nr 1974/4 o pow. 0,2068 ha, dla której Sąd Rejonowy  

w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 

SI1S/00005678/8; 

d) nr 1979 o pow. 0,0225 ha, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg 

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą SI1S/00005689/8. 

Aktem notarialnym z dnia 16 listopada 2020 r. Powiat Siedlecki darował Gminie Mordy w/w 

nieruchomości. 

40. Uchwała nr XVIII/118/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 9 października 2020 r. 

w sprawie wystąpienia do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ze stanowiskiem zawierającym 

zaniepokojenie i sprzeciw wobec zmian wynikających z ustawy z dnia 18 września 2020 roku  

o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw, tzw. „piątki dla zwierząt”. 
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Stanowisko Rady Powiatu zostało przesłane Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. 

41. Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 9 października 2020 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 2021 

rok. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego               

w dniu 19 października 2020 r., poz. 10523. 

42. Uchwała nr XIX/119/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 11 grudnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na 

lata 2020 – 2023. 

Uchwałą dokonano zmian WPF w związku ze zmianami wprowadzonymi do uchwały 

budżetowej na 2020 rok, celem zachowania zgodności kwot określonych w WPF i budżecie na 

2020 rok. 

43. Uchwała nr XIX/120/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 11 grudnia 2020 r. 

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Powiatu Siedleckiego.  

Uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 496 804,00 zł. Dokonano 

zmian w planie wydatków majątkowych na 2020 rok – zatwierdzono łączne nakłady na 

inwestycje do poniesienia w roku 2020, w kwocie 20 580 077,00 zł. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego                

w dniu 15 grudnia 2020 r., poz. 12907. 

44. Uchwała nr XIX/121/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 11 grudnia 2020 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 2020 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.    

45. Uchwała nr XIX/122/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 11 grudnia 2020 r. 

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2020 roku. 

Uchwałą ustalono plan wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020                       

w kwocie 425 949,00 zł, w dziale 600, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe. Określono 

ostateczny termin realizacji wydatków niewygasających do dnia 31 maja 2021 roku.    

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego                  

w dniu 15 grudnia 2020 r., poz. 12908. 
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46. Uchwała nr XIX/123/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 11 grudnia 2020 r. 

w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości.   

Uchwałą Rada Powiatu w Siedlcach wyraziła zgodę na nieodpłatne nabycie do zasobu Powiatu 

własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1588/2 

o pow. 13,6763 ha, położonej w obrębie Wola Suchożebrska, gmina Suchożebry. Wystąpiono 

z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o dokonanie darowizny w/w nieruchomości na 

rzecz Powiatu Siedleckiego. Do chwili obecnej nie została podjęta decyzja przez Wojewodę 

Mazowieckiego.  

47. Uchwała nr XIX/124/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 11 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości.  

Uchwała w trakcie realizacji.  

48. Uchwała nr XIX/125/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 11 grudnia 2020 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 (Domanice, Korczew, Kotuń, Paprotnia, Przesmyki, Skórzec, 

Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn) prowadzenie zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg 

powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021. Na sfinansowanie realizacji przedmiotowego 

zadania zostały przeznaczone środki w ogólnej wysokości 129 674,00 złotych. Kwoty dotacji 

dla poszczególnych gmin ustalono wg procentowego udziału długości dróg powiatowych                   

w danej gminie w stosunku do ogólnej długości dróg powiatowych na terenie Powiatu 

Siedleckiego. 

49. Uchwała nr XIX/126/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 11 grudnia 2020 r. 

w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli                 

w 2021 roku. 

Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

50. Uchwała nr XIX/127/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 11 grudnia 2020 r. 

w sprawie określenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

51. Uchwała nr XIX/128/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 11 grudnia 2020 r. 

w sprawie Planów Pracy Rady Powiatu w Siedlcach i Planów Pracy Komisji Rady Powiatu na 

2021 rok 

Uchwała obowiązuje od dnia  1 stycznia 2021 roku i jest w trakcie realizacji. 
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52. Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 11 grudnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet i zwrotu kosztów 

podróży służbowych radnym 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 15 grudnia 2020 r., poz. 12906. 

53. Uchwała nr XIX/129/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 11 grudnia 2020 r. 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2024.  

Uchwałą przyjęto WPF wraz z wykazem przedsięwzięć wieloletnich na lata 2021-2024                     

w kwotach zgodnych z przyjętymi w budżecie na 2021 rok w zakresie dochodów i wydatków 

oraz wyniku budżetu i długu Powiatu. 

54. Uchwała Budżetowa na 2021 rok Powiatu Siedleckiego nr XIX/130/2020 z dnia                    

11 grudnia 2020 r.  

Uchwałą ustalono dochody budżetowe Powiatu Siedleckiego na 2021 rok w łącznej kwocie 

74 688 116,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 58 242 479,00 zł i dochody majątkowe    

w kwocie 16 445 637,00 zł oraz wydatki budżetowe w wysokości 78 721 021,00 zł w tym 

wydatki bieżące w kwocie 57 122 691,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 21 598 330,00 zł. 

Ustalono deficyt budżetu Powiatu w wysokości 4 032 905,00 zł, finansowany przychodami 

pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których 

mowa z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (RFIL) w kwocie 4 032 905,00 zł. 

Ustalono przychody budżetu w kwocie 7 532 905,00 zł pochodzące z przychodów jednostek 

samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych 

ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 

w kwocie 4 032 905,00 zł (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) 

przeznaczonych w całości na pokrycie deficytu budżetu oraz wolnych środków, w kwocie 

3 500 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu długoterminowego. Ustalono rozchody 

budżetu w kwocie 3 500 000,00 zł.  Ustalono limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego 

– kredyty i pożyczki (leasing z prawem wykupu) w kwocie 702 772,00 zł finansowany 

planowanymi wydatkami majątkowymi. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego                 

w dniu 15 grudnia 2020 r., poz. 12909. 
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XIX. Kontrola i audyt w Starostwie Powiatowym w Siedlcach 

Realizacja kontroli zaplanowanych w 2020 roku oraz kontroli doraźnych przedstawia się 

następująco: 

1. KONTROLE DORAŹNE 

W 2020 roku przeprowadzono 5 kontroli doraźnych:  

1) 1 kontrolę przeprowadził Wydział Komunikacji z zakresu sprawdzenia stanu 

technicznego oraz spełniania wymogów placów manewrowych nauki jazdy; 

2) 1 kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny, kontrola dotyczyła realizacji zadania 

„Prowadzenie jednego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz jednego punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku, na terenie Powiatu Siedleckiego”; 

3) 1 kontrolę dotyczącą przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska 

przeprowadzili pracownicy Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska; 

4) 2 kontrole przeprowadził pracownik Wydziału Promocji i Rozwoju  w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim i w Powiatowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim w zakresie prawidłowości 

wprowadzenia danych do systemu informacji oświatowej na dzień 30 września 2020 r. 

2. KONTROLE PLANOWANE 

W związku z okresem obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i w wyniku 

ogłaszania stanu epidemii, plan kontroli  na  2020 rok zrealizowany został w ograniczonym 

zakresie.  

1) Pracownicy Wydziału Promocji i Rozwoju przeprowadzili: 

a) kontrole problemowe z zakresu działalności statutowej w Stowarzyszeniach:  

- Ochotnicze Straże Pożarne – 12 kontroli; 

- Uczniowskie Ludowe Kluby Sportowe – 2 kontrole; 

- Uczniowskie Kluby Sportowe – 2 kontrole; 

b) 2 kontrole z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych: 

- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim; 

- w Domu Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach.  

2) Pracownicy Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska przeprowadzili: 

a) 4 kontrole w Urzędach Gmin z zakresu ochrony przyrody; 

b) 3 kontrole wykonania rekultywacji terenów poeksploatacyjnych; 

c) 5 kontroli Beneficjentów PROW 2003 w zakresie udatności upraw. 
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3) Pracownicy Wydziału Dróg przeprowadzili: 

a) kontrole 10 % wydanych decyzji administracyjnych na zajecie pasa drogowego – 

w I- półroczu 2020 r. Zarząd Powiatu wydał 156 decyzji dotyczących zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej w celu wykonania robót. Do terminu ogłoszenia 

pandemii przeprowadzono 4 kontrole  (w I kwartale wydano 39 decyzji). W II- 

półroczu Zarząd Powiatu wydał 74 decyzje dotyczące zajęcia pasa w celu 

wykonania robót. Przeprowadzono 7 kontroli; 

b) kontrole ciągów dróg powiatowych w zakresie prawidłowości zastosowania, 

wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń 

sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na 

drogach powiatowych (I i III kwartał); 

c) kontrole ciągów dróg gminnych w 4 gminach: Domanice, Wiśniew, Wodynie 

i Skórzec dotyczące prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania 

i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej 

i dźwiękowej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych 

(I i III kwartał). 

4) Pracownicy Wydziału Komunikacji przeprowadzili: 

a) 9 kontroli przedsiębiorców w zakresie prawidłowości przeprowadzania badań 

technicznych pojazdów; 

b) 23 kontrole przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą 

do wydania dokumentu uprawniającego do wykonywania przewozów na potrzeby 

własne (w tym sporządzono 7 sprawozdań z nieprzeprowadzenia kontroli 

w związku z zawieszeniem działalności gospodarczej i zawieszeniem transportu); 

c) 1 kontrolę przedsiębiorcy w zakresie spełnienia wymogów będących podstawą do 

wydania dokumentu uprawniającego do wykonywania przewozu osób samochodem 

osobowym (sporządzono sprawozdanie z nieprzeprowadzenia kontroli w związku 

z zawieszeniem działalności gospodarczej i zawieszeniem transportu); 

d) 11 kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą 

do wydania dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu przewoźnika 

drogowego (w tym sporządzono 3 sprawozdania z nieprzeprowadzenia kontroli 

w związku z zawieszeniem działalności gospodarczej i zawieszeniem transportu); 

e) 9 kontroli przedsiębiorców w zakresie spełnienia wymogów będących podstawą do 

wydania dokumentu uprawniającego do wykonywania pośrednictwa przy 

przewozie rzeczy; 
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5) Koordynator czynności kancelaryjnych przeprowadził kontrolę prawidłowości 

wykonywania czynności kancelaryjnych w Wydziale Komunikacji Starostwa 

Powiatowego; 

6) Pracownik zatrudniony na samodzielnym stanowisku ds. kontroli przeprowadził: 

a) kontrolę problemową w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach 

w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji podmiotowej  i dotacji celowej 

udzielonej z budżetu Powiatu Siedleckiego w 2019 roku; 

b) kontrole w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami budżetowymi 

i prowadzenia rachunkowości za rok 2019 w jednostkach organizacyjnych Powiatu                         

tj. w: 

- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim; 

- Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim; 

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Siedlcach; 

- Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach-Żmichach; 

- Domu nad Liwcem w Kisielanach-Żmichach. 

7) Pracownik zatrudniony na samodzielnym stanowisku ds. kontroli i pracownicy Wydziału 

Promocji i Rozwoju oraz Wydziału Finansowego wspólnie przeprowadzili kontrolę                        

w zakresie: 

a) prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Siedleckiego  

w 2018 roku i 2019 roku w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Gostchorzy; 

b) prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Siedleckiego  

w 2018 roku i 2019 roku w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wojnowie; 

c) rzeczywistej liczby uczniów/wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego                        

w I półroczu 2020 roku w MOW w Gostchorzy; 

d) rzeczywistej liczby uczniów/wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego              

w I półroczu 2020 roku w MOW w Wojnowie; 

e) rzeczywistej liczby uczniów/wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego              

w III kwartale 2020 roku w MOW w Gostchorzy; 

f) rzeczywistej liczby uczniów/wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego               

w III kwartale 2020 roku w MOW w Wojnowie; 

g) rzeczywistej liczby uczniów/wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego              

w IV kwartale 2020 roku w MOW w Gostchorzy; 

h) rzeczywistej liczby uczniów/wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego                    

w IV kwartale 2020 roku w MOW w Wojnowie. 
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W 2020 roku Starosta Siedlecki wydał 115 upoważnień do przeprowadzenia wyżej 

opisanych kontroli.  

3. KONTROLE ZEWNETRZNE 

W Starostwie Powiatowym w Siedlcach w 2020 roku odbyły się następujące kontrole 

zewnętrzne przeprowadzone przez: 

1) Wojewodę Mazowieckiego  – przedmiot kontroli:  

a) realizacja zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

oraz edukacji prawnej w okresie od 1.01.2018 r. do 25.02.2020 r.; 

b) wykorzystanie dotacji otrzymanej w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – 

w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.; 

c) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie działania systemów 

teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych albo do realizacji 

obowiązków wynikających z art.13 ust. 2 ustawy o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne pod względem zgodności z minimalnymi 

wymogami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej; 

2) Izbę Administracji Skarbowej – przedmiot audytu: prawidłowość i zgodność z prawem 

gospodarowania środkami publicznymi dotyczącymi części oświatowej subwencji ogólnej, 

w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących 

podstawę jej naliczenia na 2016 rok; 

3) Najwyższą Izbę Kontroli – przedmiot kontroli: Nadzów nad gospodarką leśną w lasach 

niestanowiących własności Skarbu Państwa; 

4) Państwową Inspekcję Pracy – kontrola w zakresie oceny przestrzegania elementów 

przepisów prawa pracy i bhp, związanych z ustanowieniem określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w celu zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzeniania się               

SARS-CoV-2; 

5) Regionalną Izbę Obrachunkową  – kontrola kompleksowa gospodarki finansowej. 

 

4. AUDYT W STAROSTWIE POWIATOWYM W SIEDLCACH 

Audyt wewnętrzny realizowany jest przez usługodawcę zewnętrznego Aesco Group                    

Sp. z o. o., ul. Sienna 72A/1602, 00-833 Warszawa. 

W 2020 roku zrealizowano 5 zadań audytowych: 

1) „Ocena procedur naliczania, wypłacania i rozliczania dotacji przekazanych 

Młodzieżowym Ośrodkom Wychowawczym przez Starostwo Powiatowe w Siedlcach”; 
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2) „Ocena adekwatności, efektywności i skuteczności systemu kontroli zarządczej 

na poziomie Powiatu Siedleckiego”; 

3) „Ocena prawidłowości przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji rocznej  

w Starostwie Powiatowym w Siedlcach”; 

4) „Ocena funkcjonowania Domu na Zielonym Wzgórzu oraz Domu Nad Liwcem 

w Kisielanach-Żmichach”; 

5) „Audyt systemów informatycznych/KRI na poziomie Starostwa Powiatowego 

w Siedlcach”. 
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XX. Bezpieczeństwo i higiena pracy w Starostwie Powiatowym w Siedlcach 

W roku 2020 przeprowadzono 29 szkoleń wstępnych ogólnych, podczas których 

pracowników rozpoczynających pracę w Starostwie Powiatowym zapoznano  

z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Program szkolenia 

wstępnego wynika z programów szkoleń będących załącznikiem do Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa 

i higieny pracy (Dz. U. 2004.180.1860 z późn.  zm.). W trakcie szkoleń wstępnych omówiono 

tematy zawarte w ww. Rozporządzeniu oraz zapoznano pracowników z Oceną Ryzyka 

Zawodowego na danym stanowisku pracy oraz Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego 

obowiązującą w Starostwie Powiatowym. 

W związku z pandemią COVID-19 dokonano aktualizacji Oceny ryzyka zawodowego 

wszystkich stanowisk pracy uwzględniającą zagrożenia związane z wirusem SARS-CoV-2. 

Wszyscy pracownicy Starostwa Powiatowego zostali z nią zapoznani. Oświadczenia 

pracowników o zapoznaniu z Oceną ryzyka zawodowego przekazano do Wydziału 

Organizacyjnego do umieszczenia w aktach osobowych pracowników. 

Dla pracowników, którym lekarz medycyny pracy w czasie badań lekarskich, 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 2020 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 trzynaście osób.  
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XXI. Podsumowanie 

Niniejszy Raport przedstawia podsumowanie działań Zarządu Powiatu w Siedlcach w roku 

2020. Bez wątpienia dla samorządu był to czas trudny ze względu na wynikłą epidemię, która 

spowodowała spadek koniunktury gospodarczej, a tym samym mniejsze dochody Powiatu  

z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).  

Raport o stanie Powiatu Siedleckiego powstał w oparciu o  informacje i sprawozdania 

uzyskane z wydziałów i komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Siedlcach jak 

również od kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Siedleckiego oraz Powiatowego 

Urzędu Pracy  w Siedlcach. 

Zawiera podsumowanie całego 2020 roku, w szczególności realizację programów, polityk, 

strategii, realizację uchwał Rady Powiatu w Siedlcach, ocenę stanu dróg powiatowych, ocenę 

stanu środowiska naturalnego oraz działania administracji powiatowej.  

Na realizację swoich zadań w 2020 roku Powiat Siedlecki dysponował rekordową kwotą 

ponad 89 mln zł, która pozwoliła na realizację wielu projektów. Potencjał finansowy samorządu 

w dużej mierze wzmocniły także środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych w kwocie  

31 366 023,31 zł, z tego uzyskane na rozwój infrastruktury drogowej w kwocie 31 051 399,60 

zł tj. 5 007 406,60 zł z Funduszu Dróg Samorządowych, 150 000,00 zł z Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, 3 561 088 zł z Gmin Powiatu Siedleckiego 

i dotacji Firmy Unikost  oraz 22 332 905,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 

o które skutecznie zabiegał Powiat Siedlecki w minionym roku. W 2020 roku Powiat Siedlecki 

konsekwentnie realizował cele i działania określone w Strategii Rozwoju Powiatu Siedleckiego 

oraz w Wieloletnim Planie Finansowym. Warte podkreślenia są także działania Powiatu 

Siedleckiego w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, w związku z ustawowym zadaniem 

nałożonym na samorząd powiatowy. Obok realizacji podstawowych działań w tym obszarze 

(organizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w gminach powiatu, łącznie 3 punkty), 

Powiat Siedlecki realizował w minionym roku szereg działań we współpracy  

z organizacjami pozarządowymi. Należy zwrócić także uwagę na działania Powiatu 

Siedleckiego w obszarze infrastruktury drogowej, o efektywności których świadczy ponad 

28 553 m2 remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych w minionym 

roku na ogólną wartość 490 027,29 zł oraz wykonanie 34 829 m nowych nawierzchni 

bitumicznych, 8 833 m chodników (gm. Skórzec: m. Dąbrówka Stany; gm. Paprotnia:  

m. Skwierczyn Lacki; gm. Kotuń: m. Trzemuszka, m. Bojmie, m. Kotuń – ul. Reymonta; gm. 

Korczew: m. Mogielnica, m. Szczeglacin, m. Drażniew;  gm. Siedlce: m. Grubale, m. Strzała , 
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gm. Mordy: m. Krzymosze, m. Mordy- ul. Olędzka),  737 m ciągu pieszo-rowerowego w ciągu 

ul. Klonowej w Zbuczynie, 1 obiekt mostowy  w ciągu drogi powiatowej w m. Mogielnica 

oraz 1 sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu dróg powiatowych i drogi gminnej w m. Golice, 

które znacznie poprawiły funkcjonalność i bezpieczeństwo dróg powiatowych. Wszystkie 

wymienione powyżej działania stanowią jedynie fragmentaryczny obraz działalności Powiatu 

Siedleckiego w roku 2020.  

 

 

           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 2020 r., poz. 920) 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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