
 

Uchwała Nr XII/71/08  

Rady Powiatu w Siedlcach 

z dnia 27 lutego 2008 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  XII/71/08  
Rady Powiatu w Siedlcach 
z dnia 27 lutego 2008 r. 
 

SPRAWOZDANIE 

z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach 

za okres II półrocza 2007 r.  

 

 W omawianym okresie sprawozdawczym Rada Powiatu podjęła 28 uchwał.                 

Za realizację 17 uchwał odpowiedzialny jest Zarząd Powiatu; 1 uchwały Zarząd Powiatu         

i Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego; 3 uchwał Starosta Siedlecki         

i Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie; 1 uchwały Starosta Siedlecki oraz 

dyrektorzy: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach, Powiatowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim, Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Stoku Lackim, Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach;  2 uchwał 

Przewodniczący Rady Powiatu; 1 uchwały Przewodniczący Rady Powiatu i Przewodniczący 

merytorycznych Komisji; 1 uchwały Przewodniczący Rady Powiatu i Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej; 1 uchwały Przewodniczący Rady Powiatu i Zarząd Powiatu;  1 uchwały 

Przewodniczący Rady Powiatu i Skarbnik Powiatu.   

 
- Uchwała Nr VII/42/07 z dnia 10 sierpnia 2007 r. 
w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok. 
 
Wprowadzono zmiany w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska      
i Gospodarki Wodnej w celu udzielenia dotacji celowej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Stoku Lackim na pokrycie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego 
do budynków Ośrodka.  Prace związane z wykonaniem przyłącza  wykonano zgodnie             
z planem. W dniu 4 października 2007 r. nastąpił wewnętrzny odbiór prac, a przyłącze 
podłączono w dniu 15 października 2007 r.  
 
- Uchwała Nr VII/43/07 z dnia 10 sierpnia 2007 r. 
w sprawie dokonania zmian w budżecie i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2007 rok. 
 
Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych oraz dokonano zmian             
w planie zadań inwestycyjnych na 2007 rok – zatwierdzono łączne nakłady do poniesienia     
w 2007 roku w kwocie 5.254.888 zł. 
 
 



- Uchwała Nr VII/44/07 z dnia 10 sierpnia 2007 r. 
w sprawie ustalenia projektów planowanych przez Powiat Siedlecki do realizacji w ramach 
programów operacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych w latach 2007 – 2013. 
 
Zatwierdzono łączne nakłady do poniesienia w latach 2007 – 2013 w ogólnej kwocie 
6.576.520 zł. 
 
- Uchwała Nr VII/45/07 z dnia 10 sierpnia 2007 r. 
w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu 
zimowego utrzymania dróg powiatowych. 
 
W okresie od 31 sierpnia do 10 września 2007 r. zostały zawarte porozumienia z Gminami: 
Korczew, Kotuń, Mordy, Przesmyki, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie i Zbuczyn na 
realizację zadań Powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na okres 
jednego sezonu zimowego 2007/2008.  
Porozumienia zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego   
Nr 221, poz.poz. 6383 – 6390 z dnia 4 listopada 2007 r. z gminami Korczew, Skórzec, 
Mordy, Wodynie, Kotuń, Wiśniew, Przesmyki, Zbuczyn i  Nr  236, poz.6871 z dnia             
20 listopada  2007 r. z gminą Suchożebry. 
 
- Uchwała Nr VII/46/07 z dnia 10 sierpnia 2007 r. 
w sprawie powierzenia gminie Domanice, Mokobody, Kotuń, Korczew  zadań powiatu            
z zakresu dróg powiatowych. 
 
Z gminami Domanice, Mokobody, Kotuń i Korczew zostały zawarte porozumienia               
na  realizację zadań Powiatu z zakresu dróg powiatowych. Uchwałę skierowano do ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Zadania zostały zrealizowane przez 
Gminy w 2007 roku. 
 
- Uchwała Nr VII/47/07 z dnia 10 sierpnia 2007 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 2007 roku. 
 
Zatwierdzono do realizacji zwiększony o kwotę 28.645 zł plan środków funduszu PFRON      
z przeznaczeniem na likwidację barier w komunikowaniu się. 
 
- Uchwała Nr VIII/48/07 z dnia 5 października 2007 r. 
w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. 
 
Projekt uchwały budżetowej na rok 2008 został opracowany zgodnie z trybem określonym    
w w/w uchwale. 
 
- Uchwała Nr VIII/49/07 z dnia 5 października 2007 r. 
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 
oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za ten sam okres. 
 
Uchwała została wdrożona w życie, informacja o wykonaniu budżetu powiatu za I półrocze br 
oraz informacja o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury  zostanie opracowana        
i przedłożona przez Zarząd Powiatu zgodnie z nowymi zasadami. 



 
- Uchwała Nr VIII/50/07 z dnia 5 października 2007 r. 
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na 
terenie powiatu siedleckiego. 
 
Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych wynikające z powyższej uchwały 
weszły w życie z dniem 11 grudnia 2007 r. i są stosowane przy wydawaniu zezwoleń na 
zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych oraz umieszczania w nich urządzeń nie 
związanych z funkcjonowaniem drogi. 
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 242, 
poz. 7007 z dnia 26 listopada 2007 r. 
 
- Uchwała Nr VIII/51/07 z dnia 5 października 2007 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 2007 roku. 
 
Zatwierdzono do realizacji zwiększony o kwotę 138.460 zł plan środków funduszu PFRON  
na rehabilitację zawodową i społeczną dla Powiatu Siedleckiego. 
 
- Uchwała Nr VIII/52/07 z dnia 5 października 2007 r. 
w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2007 rok. 
 
Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w 2007 roku. 
 
- Uchwała Nr VIII/53/07 z dnia 5 października 2007 r. 
w sprawie dokonania zmian w budżecie i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2007r.  
 
Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych oraz dokonano zmian             
w planie zadań inwestycyjnych na lata 2008 - 2013 – zatwierdzono łączne nakłady                
do poniesienia w 2007 roku w kwocie 5.325.374 zł. 
 
- Uchwała Nr IX/55/07 z dnia 26 października 2007 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego      
w Siedlcach. 
 
Regulamin organizacyjny został wdrożony w życie. 
 
- Uchwała Nr IX/56/07 z dnia 26 października 2007 r. 
w sprawie dokonania zmian w budżecie i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2007 r. 
 
Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych oraz dokonano zmian             
w planie zadań inwestycyjnych na lata 2008 - 2013 – zatwierdzono łączne nakłady               
do poniesienia w 2007 roku w kwocie 4.979.748 zł. 
 
- Uchwała Nr IX/57/07 z dnia 26 października 2007 r. 
w sprawie powierzenia gminie Paprotnia zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg 
powiatowych. 
 
W dniu 29 listopada 2007 r. zostało zawarte porozumienie z Gminą Paprotnia na realizację 



zadania Powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na okres jednego sezonu 
zimowego 2007/2008.  
Uchwałę skierowano do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 
- Uchwała Nr IX/58/07 z dnia 26 października 2007 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przyjęcia prowadzenia 
zadania z zakresu oświaty polegającego na zapewnieniu transportu i opieki dzieci 
niepełnosprawnych. 
 
Uchwałę przekazano do realizacji Wójtowi Gminy Siedlce oraz Dyrektorowi Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku  Lackim. 
W dniu 19 października 2007 r. zawarto porozumienie pomiędzy gminą Siedlce, a Powiatem 
Siedleckim na prowadzenie zadania z zakresu oświaty polegającego na zapewnieniu 
transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym na okres od 1 września 2007 roku do dnia 30 
czerwca 2008 roku. 
 
- Uchwała Nr X/60/07 z dnia 18 grudnia 2007 r. 
w sprawie dokonania zmian w budżecie i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2007 r. 
 
Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych oraz dokonano zmian             
w planie zadań inwestycyjnych na lata 2008 - 2013 – zatwierdzono łączne nakłady               
do poniesienia w 2007 roku w kwocie 5.100.834 zł.   
 
- Uchwała Nr X/61/07 z dnia 18 grudnia 2007 r. 
w sprawie ustalenia wydatków nie wygasających z końcem 2007 roku. 
 
Ustalono wydatki nie wygasające na drogi publiczne powiatowe na kwotę 101.870 zł celem 
zabezpieczenia środków na dokończenie i wykonanie zadań rozpoczętych w 2006 i 2007 roku 
w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadań. 
 
- Uchwała Nr X/62/07 z dnia 18 grudnia 2007 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 2007 roku. 
 
Zatwierdzono do realizacji zmiany w finansowaniu zadań na kwotę 43.755 zł w związku       
ze złożonymi przez osoby niepełnosprawne wnioskami. 
 
- Uchwała Nr X/66/07 z dnia 18 grudnia 2007 r. 
w sprawie Programu współpracy Powiaty Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi         
w roku 2008. 
 
Zarząd Powiatu w Siedlcach uchwałą Nr 55/87/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku określił wykaz 
zadań na 2008 rok w sferach współpracy Powiatu Siedleckiego z podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego. 
Na mocy uchwały Zarządu Starosta Siedlecki w dniu 28 grudnia 2007 r. ogłosił otwarte 
konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku w działach: kultura fizyczna         
i sport, turystyka i pomoc społeczna. Informacja o konkursach ofert została podana               
do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie 
Powiatowym. 



 
- Uchwała Nr X/67/07 z dnia 18 grudnia 2007 r. 
w sprawie określenia regulaminu wynagradzania obowiązującego w 2008 roku oraz innych 
świadczeń przysługujących nauczycielom. 
 
Uchwałę i Regulamin przekazano do realizacji Dyrektorom: 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach, 
Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim, 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim, 
Domu „Na Zielonym Wzgórzu” w Kisielanach. 
Uchwałę skierowano do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 
- Uchwała Nr X/69/ 07 z dnia 18 grudnia 2007 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu siedleckiego na rok 2008. 
 
Uchwalono budżet Powiatu Siedleckiego ogółem na kwotę 29.951.190 zł. 
 
 
 
                                                                                             Przewodniczący Rady 
                        /-/ inż. Kazimierz Prochenka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XII/71/08    
Rady Powiatu w Siedlcach 
z dnia 27 lutego 2008 roku 

SPRAWOZDANIE 
z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach 

za II półrocze 2007 roku 
 
 
 Przedstawiony materiał odnosi się do 6 uchwał,  z czego wykazano 1 uchwałę 
porządkową. Za realizację 2 uchwał  odpowiedzialny jest Przewodniczący Rady Powiatu,  za 
2 uchwały Przewodniczący Rady i Przewodniczący merytorycznych Komisji oraz za              
1 Przewodniczący Rady i Skarbnik Powiatu.     

 

- Uchwała Nr VIII /54/07 z dnia 5 października 2007 roku 
w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu. 

     Uchwała zrealizowana  z dniem podjęcia. 
 
- Uchwała Nr IX/59/ 07 z dnia 26 października 2007 roku 

w sprawie wytypowania kandydata do Nagrody Marszałka Województwa  
     Mazowieckiego. 
     Uchwała została przesłana do Marszałka Województwa Mazowieckiego. Wytypowana 

kandydatka  Pani Irena Ostaszyk otrzymała  nagrodę Marszałka Województwa 
Mazowieckiego. 

 
- Uchwała Nr X/63/07  z dnia 18 grudnia  2007 roku 

w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu do wykonania czynności  

      w stosunku do Sekretarza i Skarbnika Powiatu Siedleckiego. 

     Uchwała zrealizowana z dniem podjęcia. 

- Uchwała Nr X /64/ 07  z dnia 18 grudnia 2007 roku 
w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu w Siedlcach i Planów Pracy Komisji Rady Powiatu 
na 2008 rok. 

     Uchwała jest realizowana na bieżąco. Za realizację Uchwały bezpośrednio jest  
odpowiedzialny Przewodniczący Rady Powiatu i Przewodniczący merytorycznych 
Komisji. 

 
- Uchwała Nr X / 65/ 07  z dnia 18 grudnia 2007 roku 

w sprawie Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2008 rok. 
      Uchwała jest realizowana na bieżąco. Za realizację Uchwały odpowiedzialny jest 

Przewodniczący Rady oraz bezpośrednio Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 
 
- Uchwała Nr X /68/ 07  z dnia 18 grudnia 2007 roku 

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet przysługujących radnym Powiatu 
Siedleckiego.  
Uchwała jest realizowana na bieżąco. Za realizację Uchwały bezpośrednio jest 
odpowiedzialny Przewodniczący Rady Powiatu i  Skarbnik Powiatu.  

 
             Przewodniczący Rady 
        /-/inż. Kazimierz Prochenka 


