
Uchwała Nr XXI/127/09  

Rady Powiatu w Siedlcach 

z dnia 27 lutego 2009 roku 

 
w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu. 
 
 
Na podstawie art.12 pkt 4 oraz art. 32 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.               
o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.)      
Rada Powiatu w Siedlcach postanawia: 
 

§ 1. 
 
Przyjąć sprawozdania z realizacji uchwał Rady Powiatu w brzmieniu stanowiącym 
załączniki nr 1 i nr 2. 
 

§ 2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu                           
i Zarządowi Powiatu. 

 
§ 3. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
                                                                                   Przewodniczący Rady 
                                                                              /-/inż. Kazimierz Prochenka 



załącznik Nr 1 
do uchwały nr XXI/127/09  
Rady Powiatu w Siedlcach 
z dnia 27 lutego 2009 r. 

 

SPRAWOZDANIE 

z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach 

za okres II półrocza 2008 r.  

 W omawianym okresie sprawozdawczym Rada Powiatu podjęła 25 uchwał.                 Za 
realizację 18 uchwał odpowiedzialny jest Zarząd Powiatu; 1 uchwały Przewodniczący Rady 
Powiatu i Zarząd Powiatu; 1 uchwały Przewodniczący Rady Powiatu i Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej; 1 uchwały Przewodniczący Rady Powiatu i Przewodniczący Komisji merytorycznych; 
3 uchwał Starosta Siedlecki, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy; 1 uchwały Starosta Siedlecki i Kierownik Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie.    
 
- Uchwała Nr XVI/97/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 r. 
w sprawie zmiany wykazu projektów planowanych przez Powiat Siedlecki do realizacji          w 
ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych w latach  2007-2013. 
 
W dniu 7 sierpnia 2008 r. zgodnie z wymogiem wynikającym z ustawy o finansach publicznych 
(art.206 ust.3 i 4) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego została przekazana 
informacja o projektach i środkach z budżetu Powiatu, przeznaczonych    na ich realizację.   
  
- Uchwała Nr XVI/98/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 r. 
w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2008 r. 
 
Dokonano zwiększenia planu dochodów ze środków dotacji rozwojowej i planu wydatków     o 
kwotę 374.506 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 
Priorytet VII, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach. 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 197, 
poz.7290 z dnia 20 listopada 2008 r. 
 
- Uchwała Nr XVII/99/2008 z dnia 26 września 2008 r. 
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych 
dotowanych z budżetu Powiatu Siedleckiego. 
 
Uchwałę przekazano do realizacji dyrektorowi Zasadniczej Szkoły Zawodowej                       w 
Mokobodach oraz Przewodniczącemu Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych 
Rolników i Organizacji Rolniczych  - założycielowi szkół ponadgimnazjalnych w Borkach Kosach. 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 198, poz. 
7354 z dnia 21 listopada 2008 r. 
 
 
 
- Uchwała Nr XVII/100/2008 z dnia 26 września 2008 r. 
w sprawie powierzenia Gminie Mokobody zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych. 
 



Zadanie polegające na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Ziomaki 
zostało zrealizowane i rozliczone. 
 
- Uchwała Nr XVII/101/2008 z dnia 26 września 2008 r. 
w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic w Mieście i Gminie Mordy. 
 
Uchwała zrealizowana. Z dniem 1 stycznia 2009 r. w miejscowości Mordy ulice: Kilińskiego, ks. 
Brzóski, ks. Skorupki, Armii Krajowej stały się drogami gminnymi. 
 
- Uchwała Nr XVII/102/2008 z dnia 26 września 2008 r. 
w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na 2008 rok. 
 
Zatwierdzono do realizacji przez Powiat Siedlecki w 2008 roku zmiany w planie zadaniowym 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 1.400 zł. 
 
- Uchwała Nr XVII/103/2008 z dnia 26 września 2008 r. 
w sprawie dokonania zmian w budżecie i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2008 r. 
 
Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków, w wyniku których plan dochodów i plan 
wydatków zwiększono o kwotę 141.265 zł. Wprowadzono zmiany w planie zadań inwestycyjnych 
na rok 2008 – zatwierdzono do realizacji zadania o łącznych nakładach         do poniesienia w 2008 
roku w kwocie 10.516.467 zł.  
 
- Uchwała Nr XVII/104/2008 z dnia 26 września 2008 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego realizacji projektu „Regionalny 
projekt turystyczny Wschodniego Mazowsza”. 
 
Uchwała uchylona uchwałą Nr XIX/112/08 z dnia 19 listopada 2008 r. 
 
- Uchwała Nr XVIII/106/2008 z dnia 31 października 2008 r. 
w sprawie zmiany planu zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych realizowanych przez Powiat Siedlecki ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku. 
 
Zatwierdzono do realizacji zwiększony o kwotę 144.603 zł plan środków funduszu PFRON oraz 
zmiany w planie zadaniowym na kwotę 80.092 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie podjęcia 
działalności gospodarczej – kwota 70.000 zł oraz dofinansowanie zaopatrzenia        w sprzęt 
rehabilitacyjny – kwota 119.392 zł i realizację zadań z zakresu likwidacji barier architektoniczno-
technicznych i w komunikowaniu się – kwota 35.303 zł. 
 
- Uchwała Nr XVIII/107/2008 z dnia 31 października 2008 r. 
w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego 
utrzymania dróg powiatowych. 
 
W listopadzie 2008 r. z gminami: Korczew, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie,  
 
Zbuczyn, Przesmyki, Paprotnia, Kotuń oraz z Miastem i Gminą Mordy zostały zawarte 
porozumienia. 
 



- Uchwała Nr XVIII/108/2008 z dnia 31 października 2008 r. 
w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na 2008 rok. 
 
Zatwierdzono do realizacji przez Powiat Siedlecki w 2008 roku zwiększony o kwotę 13.000zł plan 
środków „Funduszu” oraz zmiany w planie zadaniowym PFOŚiGW na kwotę 9.500 zł. 
 
- Uchwała Nr XVIII/109/2008 z dnia 31 października 2008 r. 
w sprawie programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi        w roku 
2009. 
 
Zarząd Powiatu uchwałą nr 106/170/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku określił wykaz zadań    na 
2009 rok w sferach współpracy Powiatu Siedleckiego z podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego. Na mocy uchwały Zarządu Starosta Siedlecki w dniu        29 grudnia 2008 r. 
ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2009 r.  w działach: kultura 
fizyczna i sport, turystyka i pomoc społeczna. 
 
- Uchwała Nr XVIII/110/2008 z dnia 31 października 2008 r. 
w sprawie dokonania zmian w budżecie i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2008 r. 
 
Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków, w wyniku których plan dochodów i plan 
wydatków zwiększono o kwotę 3.615 zł. Wprowadzono zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 
rok 2008 – zatwierdzono do realizacji zadania o łącznych nakładach         do poniesienia w 2008 
roku w kwocie 10.482.467 zł. 
 
- Uchwała Nr XIX/111/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 
3635 W Siedlce – Domanice – granica województwa (Wólka Zastawska)        na odcinku od 
miejscowości Rakowiec do miejscowości Przywory Duże długości 5700 mb     w ramach Programu 
Wieloletniego pod nazwą: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w 
partnerstwie z Gminami: Domanice, Siedlce, Skórzec i Wiśniew. 
 
Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 20 listopada 2008 r. podpisano umowę partnerską            z 
gminami: Domanice, Siedlce, Skórzec i Wiśniew, następnie w dniu 21 listopada 2008 roku złożony 
został wniosek do Wojewody Mazowieckiego o dofinansowanie inwestycji.              W trakcie 
weryfikacji i oceny wniosek otrzymał 133 punkty (3 miejsce na liście zakwalifikowanych 
wniosków do dofinansowania w 2009 roku). Obecnie trwają prace przygotowawcze postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego.   
 
- Uchwała Nr XIX/112/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego realizacji projektu „Regionalny 
projekt turystyczny Wschodniego Mazowsza”. 
 
W dniu 22 grudnia 2008 r. podpisane zostało porozumienie z Miastem Siedlce i 13 gminami 
Powiatu Siedleckiego w sprawie ustalenia podziału zadań dotyczących realizacji w latach 2009 – 
2010 projektu „Regionalny projekt turystyczny Wschodniego Mazowsza”, również     w dniu 22 
grudnia podpisana została umowa partnerska, która szczegółowo określa obowiązki Lidera i 
partnerów projektu. 
 
- Uchwała Nr XIX/113/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. 



w sprawie zmiany planu zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych realizowanych przez Powiat Siedlecki ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku. 
 
Zatwierdzono do realizacji zmiany w planie zadaniowym na kwotę 42.200 zł                            z 
przeznaczeniem na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze. 
 
 
- Uchwała Nr XIX/114/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. 
w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok. 
 
Zatwierdzono do realizacji przez Powiat Siedlecki w 2008 roku zmiany w planie zadaniowym 
PFGZGiK na kwotę 50.000 zł. 
 
- Uchwała Nr XX/115/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. 
w sprawie zmiany planu zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych realizowanych przez Powiat Siedlecki ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku. 
 
Zatwierdzono do realizacji zmiany w planie zadaniowym na kwotę 6.849 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze. 
 
- Uchwała Nr XX/116/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. 
w sprawie dokonania zmian w budżecie i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2008 r. 
 
Dokonano zmian w planie dochodów  i planie wydatków, w wyniku których plan dochodów   i plan 
wydatków zwiększono o kwotę 61.731 zł. W planie zadań inwestycyjnych zatwierdzono do 
realizacji zadania o łącznych nakładach do poniesienia w 2008 roku             w kwocie 10.518.467 
zł. 
 
- Uchwała Nr XX/117/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. 
w sprawie zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony 
plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania zniżek 
tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, ustalenia 
tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, ustalenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych a art. 42 ust. 3 
Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu 
zaocznym.  
 
Uchwałę przekazano do realizacji Dyrektorom: 
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach,  
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim, 
- Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim, 
- Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach. 
Uchwałę przekazano do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 
- Uchwała Nr XX/118/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. 



w sprawie określenia planu zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych realizowanych przez Powiat Siedlecki ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku. 
 
Zatwierdzono do realizacji w 2009 roku plan zadań finansowanych ze środków PFRON         na 
kwotę 909.803 zł. 
 
- Uchwała Nr XX/121/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu siedleckiego na rok 2009. 
 
Uchwalono budżet Powiatu Siedleckiego. Dochody budżetu powiatu zatwierdzono na kwotę 
34.383.813 zł, wydatki budżetu powiatu zatwierdzono na kwotę 34.383.813 zł, w tym zadania 
inwestycyjne - 11.684.122 zł. 
 
 
                                                                                        Przewodniczący Rady 
                                                                                   /-/inż. Kazimierz Prochenka 



Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr  XXI/127/09  
Rady Powiatu w Siedlcach 
z dnia 27 lutego 2009 roku 

 
 

SPRAWOZDANIE 
z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach 

za II półrocze 2008 roku 
 
 
 Przedstawiony materiał odnosi się do 3 uchwał,  z czego wykazano 1 uchwałę porządkową. 
Za realizację 2 uchwał  odpowiedzialny jest Przewodniczący Rady Powiatu  
i Przewodniczący merytorycznych Komisji.     
 
 
- Uchwała Nr XVII / 105/ 08 z dnia 26 września 2008 roku 

w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu. 

 Uchwała zrealizowana  z dniem podjęcia. 

 

- Uchwała Nr XX /119/ 08  z dnia 22 grudnia 2008 roku 
w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu w Siedlcach i Planów Pracy Komisji Rady Powiatu na 
2009 rok. 
 

  Uchwała jest realizowana na bieżąco. Za realizację Uchwały bezpośrednio jest 
odpowiedzialny Przewodniczący Rady Powiatu i Przewodniczący merytorycznych Komisji. 
 
 
- Uchwała Nr XX / 120/ 08  z dnia 22 grudnia 2008 roku 

w sprawie Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2009 rok. 
 

  Uchwała jest realizowana na bieżąco. Za realizację Uchwały odpowiedzialny jest 
Przewodniczący Rady oraz bezpośrednio Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 
 
                                                                                            Przewodniczący Rady 
                                                                                      /-/inż. Kazimierz Prochenka 
 
 
 


