załącznik Nr 1
do uchwały nr VIII/54/07
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 5 października 2007 r.

SPRAWOZDANIE
z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach
za okres od początku III Kadencji do dnia 30 czerwca 2007 r.
W omawianym okresie sprawozdawczym Rada Powiatu podjęła 41 uchwał.
Za realizację 12 uchwał odpowiedzialny jest Zarząd Powiatu; 1 uchwały Zarząd Powiatu
i Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego; 2 uchwał Starosta Siedlecki;
3 uchwał Starosta Siedlecki i Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
13 uchwał Rada Powiatu; 5 uchwał Przewodniczący Rady Powiatu; 3 uchwał
Przewodniczący Rady Powiatu i Przewodniczący merytorycznych Komisji; 1 uchwały
Starosta Siedlecki i dyrektorzy placówek oświatowo-wychowawczych; 1 uchwały kierownik
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach oraz dyrektorzy: Domu na Zielonym
Wzgórzu w Kisielanach, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku
Lackim, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach, Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Stoku Lackim.
- Uchwała Nr I/4/06 z dnia 27 listopada 2006 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 2006 roku.
Zatwierdzono do realizacji przez Powiat Siedlecki w 2006 roku plan finansowy i zadaniowy
PFRON po zmianach w kwocie 691.132 zł.
- Uchwała Nr II/13/06 z dnia 8 grudnia 2006 r.
w sprawie dokonania zmian w budŜecie i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2006 rok.
Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budŜetowych oraz dokonano zmian
w planie zadań inwestycyjnych na 2006 rok – zatwierdzono łączne nakłady do poniesienia
w roku 2006 w kwocie 4.675.202 zł.
- Uchwała Nr III/14/06 z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie dokonania zmian w budŜecie i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2006 rok.
Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budŜetowych oraz dokonano zmian
w planie zadań inwestycyjnych na 2006 rok – zatwierdzono łączne nakłady do poniesienia
w roku 2006 w kwocie 4.367.958 zł.

- Uchwała Nr III/15/06 z dnia 28 grudnia 2006 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 2006 roku.
Zatwierdzono do realizacji przez Powiat Siedlecki w 2006 roku plan finansowy i zadaniowy
PFRON po zmianach w kwocie 691.132 zł.
- Uchwała Nr III/19/06 z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia budŜetu powiatu na rok 2007.
Uchwalono budŜet Powiatu Siedleckiego ogółem na kwotę 21.384.173 zł.
- Uchwała Nr III/22/06 z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na koszt
właściciela.
Od 1 stycznia 2007 r. usługi usuwania i parkowania pojazdów na koszt właściciela świadczy
firma HOL.TRACK.SERWIS Tomasz KoŜuchowski
- Uchwała Nr IV/23/07 z dnia 23 lutego 2007 r.
w sprawie określenia regulaminu wynagradzania obowiązującego w 2007 roku oraz innych
świadczeń przysługujących nauczycielom.
Uchwałę 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.
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
Nr 82 z dnia 7 maja 2007 r. poz.1881.

- Uchwała Nr IV/24/07 z dnia 23 lutego 2007 r.
w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
na lata 2007-2014”.
Uchwałą został przyjęty do realizacji w latach 2007 – 2014 lokalny program działań na rzecz
osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren Powiatu Siedleckiego. PowyŜszy program
zawiera strategiczne działania zmierzające do poprawy warunków funkcjonowania osób
niepełnosprawnych zarówno w zakresie rehabilitacji zawodowej jak i społecznej i jest
realizowany na bieŜąco.
- Uchwała Nr IV/25/07 z dnia 23 lutego 2007 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Siedlcach.
Regulamin organizacyjny został wdroŜony w Ŝycie.

- Uchwała Nr IV/26/07 z dnia 23 lutego 2007 r.
w sprawie wyboru delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.
Na delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich wybrany został Starosta
Siedlecki. W dniach 3-4 kwietnia 2007 r. Pan Zygmunt Wielogórski - Starosta Siedlecki
uczestniczył w posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego ZPP.
- Uchwała Nr IV/27/07 z dnia 23 lutego 2007 r.
w sprawie wyboru delegata do Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów NadbuŜańskich.
Na delegata do Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów NadbuŜańskich wybrany został
Wicestarosta Siedlecki.

- Uchwała Nr IV/28/07 z dnia 23 lutego 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Siedleckiego do stowarzyszenia pod
nazwą „NadbuŜańska Lokalna Organizacja Turystyczna”
Na delegata do stowarzyszenia pod nazwą „NadbuŜańska Lokalna Organizacja Turystyczna”
wybrany został Wicestarosta Siedlecki. W miesiącu maju br. odbyło się Walne Zebranie
Członków, na którym Pana Bartłomieja Kurkusa - Wicestarostę Siedleckiego wybrano
na Wiceprezesa Zarządu „NadbuŜańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.
- Uchwała Nr IV/29/07 z dnia 23 lutego 2007 r.
w sprawie określenia 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 przez Powiat Siedlecki w 2007 roku plan finansowy i zadaniowy
PFRON w kwocie 540.771 zł.
- Uchwała Nr V/30/07 z dnia 13 kwietnia 2007 r.
w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z wykonania planu finansowego Domu Pracy Twórczej
„Reymontówka” w Chlewiskach za 2006 rok”.
Sprawozdanie przyjęto.
- Uchwała Nr V/33/07 z dnia 13 kwietnia 2007 r.
w sprawie dokonania zmian w budŜecie powiatu i planie zadań inwestycyjnych na 2007 r.
Zatwierdzono łączne nakłady do poniesienia w roku 2007 w kwocie 5.085.998 zł i wydatki
na programy wieloletnie w kwocie 4.245.447 zł.
- Uchwała Nr V/34/07 z dnia 13 kwietnia 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w planie Finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok.
Zatwierdzono włączenie do planu finansowego środków pienięŜnych niewykorzystanych
w 2006 roku przez PFGZGiK w kwocie 630.496 zł. Środki te są przeznaczone na
finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego niezbędnych do prowadzenia tego zasobu.
- Uchwała Nr V/35/07 z dnia 13 kwietnia 2007 r.
w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przyjęcia prowadzenia
zadania z zakresu oświaty polegającego na zapewnieniu transportu i opieki dzieci
niepełnosprawnych.
W dniu 9 maja 2007 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy gminą Przesmyki,
a Powiatem Siedleckim w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania przez Powiat z zakresu
oświaty polegającego na zapewnieniu transportu i opieki dla 1 dziecka niepełnosprawnego
z terenu gminy Przesmyki
- Uchwała Nr VI/37/07 z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych, odcinka drogi krajowej 804, od granicy
miasta Siedlce do skrzyŜowania z drogą krajową Nr 2 na terenie gminy Siedlce.
Uchwała wejdzie w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2008 r., z tym dniem przedmiotowy odcinek
drogi zostanie wprowadzony do ewidencji dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego.
- Uchwała Nr VI/38/07 z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych
Powiatu.
Uchwałę przekazano do realizacji kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
oraz dyrektorom: Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Stoku Lackim, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Stoku Lackim, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach.
- Uchwała Nr VI/39/07 z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie dokonania zmian w budŜecie i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2007 rok.
Zatwierdzono łączne nakłady do poniesienia w roku 2007 w kwocie 4.937.998 zł i wydatki
na programy wieloletnie w kwocie 4.335.447 zł.
- Uchwała Nr VI/40/07 z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok.
Włączono do planu finansowego środki pienięŜne w kwocie 73.168 zł niewykorzystane
w 2006 roku przez PFOŚiGW.

