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I. Wstęp  
 

Niniejszy dokument jest wypełnieniem obowiązku wynikającego z Art. 28aa ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, który stanowi, że Prezydent co roku do 31 maja 
przedstawia Radzie Miasta raport o stanie miasta. Zgodnie ze wspomnianą ustawą raport 
obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta w roku poprzednim, w szczególności 
realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. 
Przedstawione w tym dokumencie informacje odnoszą się zatem do działalności Prezydenta 
w 2018 roku. 
 

II. Ogólne informacje o mieście 
 

Na podstawie rejestru mieszkańców Miasta Siedlce liczba ludności na dzień 31 grudnia 
2018 r. wynosiła 76.622 osoby (w tym 447 cudzoziemców). Struktura wiekowa przedstawiała 
się następująco: 

‒ 16.298 osoby w wieku od 0 do 18 lat, 
‒ 44.782 osoby w wieku od 19 do 65 lat, 
‒ 15.542 osoby powyżej 65 roku życia. 

W roku 2018 zmarło 664 mieszkańców miasta Siedlce, zostało zameldowanych 885 dzieci 
urodzonych od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. 
Siedlce, czwarte pod względem liczby ludności miasto w województwie mazowieckim, są 
centrum edukacyjnym i znaczącym ośrodkiem akademickim. Przeważająca liczba 
mieszkańców miasta pracuje w sektorze usług, pozostali - w przemyśle i budownictwie. W 
strukturze podmiotów gospodarczych przeważają osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla Siedlec od lat kształtuje się poniżej 
poziomu krajowego i w 2018 r. wyniosła 5,0%.  
Siedlce są nie tylko dużym i ważnym węzłem komunikacyjnym, ale także centrum 
gospodarczym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym i administracyjnym dla wschodniego 
Mazowsza. Mieszkańcy korzystają z dostępnej miejskiej infrastruktury edukacyjnej, 
kulturalnej (scena teatralna, sala widowiskowa, kina, amfiteatr, Muzeum Regionalne i 
Muzeum Diecezjalne) oraz sportowej (stadion piłkarski i lekkoatletyczny, park wodny, hala 
sportowa). Chorzy korzystają ze specjalistycznych usług w Mazowieckim Szpitalu 
Wojewódzkim i Szpitalu Miejskim. 
Lokalizacja Siedlec na głównej trasie komunikacyjnej (linia kolejowa E 20 i droga krajowa nr 2 
umożliwia osobom w wieku produkcyjnym korzystanie z warszawskiego rynku pracy, 
a młodzieży z warszawskiego systemu edukacji, szczególnie na poziomie wyższym.  
Przez miasto przebiegają następujące drogi wyższych kategorii niż lokalne drogi powiatowe 
i gminne: 

‒ krajowe nr 2 i 63, które są jednocześnie drogami wjazdowymi z kierunków: wschód – 
zachód i północ - południe, 

‒ wojewódzka nr 698 - droga wjazdowa ze wschodu, 
‒ wojewódzka nr 803 - droga wjazdowa z południowego - zachodu. 
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III. Informacje o stanie finansów miasta w 2018 roku 
 

1) Realizacja dochodów miasta 
 
 Dochody miasta wyniosły łącznie 506.910.412,16 zł, co stanowi 97,25% planowanej 
kwoty 521.257.569,42 zł. Podział dochodów pomiędzy zadania miasta i zadania powiatu 
przedstawia się następująco:  
 

 
 
 Dochody miasta Siedlce zrealizowane w roku 2018 były, zarówno nominalnie, jak 
również pod względem procentowego poziomu wykonania, wyższe niż w roku 2017. Wynika 
to głównie z zakończenia, rozliczenia i otrzymania płatności za zadania realizowane z 
udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej i budżetu państwa. 
Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej była bardzo 
zróżnicowana, co spowodowane jest między innymi małym zakresem występowania 
niektórych typów działalności, a tym samym niewielką skalą ich oddziaływania na 
gospodarkę miasta oraz samą specyfiką jednostki samorządu terytorialnego i jej 
możliwościami uzyskiwania dochodów. 
 
Wysokość dochodów miasta Siedlce w poszczególnych działach przedstawia poniższa 
tabela: 

Dział Wykonane dochody 

Rolnictwo i łowiectwo 1 644,14 

Transport i łączność 41 725 991,41 

Gospodarka mieszkaniowa 15 029 344,49 

Działalność usługowa 800 098,39 

Administracja publiczna 1 242 253,72 

Dochody na realizację zadań 
miasta; 375 731 639,85

Dochody na realizację zadań 
powiatu; 131 178 772,30
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Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 

583 451,77 

Obrona narodowa 93 024,24 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 163 034,57 

Wymiar sprawiedliwości 187 811,74 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem 

175 470 099,92 

Różne rozliczenia 137 943 966,68 

Oświata i wychowanie 17 119 505,02 

Ochrona zdrowia 2 413 875,27 

Pomoc społeczna 9 054 272,03 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 250 208,13 

Edukacyjna opieka wychowawcza 826 349,32 

Rodzina 81 723 430,41 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 279 037,23 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 002 500,88 

Kultura fizyczna 512,79 

Ogółem 506 910 412,15 

 
2) Realizacja wydatków miasta 

 
 Wydatki miasta zostały w roku 2018 zrealizowane w kwocie 529.106.912,42 zł, co 
stanowi 97,18% planu. Na realizację zadań miasta wydatkowano kwotę 391.639.049,95 zł, a 
na zadania powiatowe 137.467.862,47 zł.  

 
 
 
Podobnie jak w przypadku dochodów decydujący wpływ na wzrost wydatków w porównaniu 
z rokiem 2017 miała realizacja inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych. 
Potwierdza to dwukrotnie wyższa niż w roku poprzednim wysokość wydatków 
inwestycyjnych i majątkowych. 
 

Wydatki na realizację 
zadań miasta; 

391 639 049,95 zł

Wydatki na realizację 
zadań powiatu; 

137 467 862,47 zł
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Wydatki inwestycyjne i majątkowe 

Rok 2017 Rok 2018 

46.443.367,94 zł. 92.836.156,80 zł 

 
 

3) Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 
 
 Wydatki majątkowe miasta wyniosły w 2108 roku 92.836.156,80 zł. Kwota ta stanowi 
17,54% wydatków ogółem (529.106.912,42 zł). Podział środków inwestycyjnych pomiędzy 
poszczególne działy przedstawia poniższe zestawienie. 
 

Dział  Wydatki majątkowe 

Transport i łączność 64 818 035,41 

Gospodarka mieszkaniowa 10 667 951,24 

Działalność usługowa 11 070,00 

Administracja publiczna 518 252,26 

Obrona narodowa 15 364,24 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 54 409,35 

Oświata i wychowanie 6 495 599,29 

Ochrona zdrowia 870 500,50 

Pomoc społeczna 88 866,01 

Edukacyjna opieka wychowawcza 220 241,63 

Rodzina 10 122,90 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 499 993,97 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 000,00 

Kultura fizyczna 8 535 750,00 

Ogółem 92 836 156,80 

 
4) Zadłużenie miasta 

 
 Na dzień 31 grudnia 2018 roku zadłużenie miasta Siedlce z tytułu zaciągniętych 
kredytów i pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych oraz umów nienazwanych 
związanych z finansowaniem usług dostaw i robót budowlanych wyniosło 329.341.431,90 zł. 
Jest to kwota kapitału. Odsetki według aktualnie obowiązującego oprocentowania wynoszą 
122.281.176,96 zł. 
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Strukturę długu przedstawia poniższy wykres. 

 
 
 W roku 2018 zadłużenie miasta powiększyło się o kwoty wynikające z dwóch emisji 
obligacji: 

1. na kwotę 29.000.000,00 zł przez Bank Pekao S.A., 
2. na kwotę 10.000.000,00 zł przez Dom Maklerski NWAI S.A. 

W trakcie roku dokonano spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu 
papierów wartościowych na kwotę 15 868 582,95 zł. 
 

5) Wykonanie budżetu miasta 
 

Budżet roku 2018 zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wykazywał dynamikę 
dodatnią w odniesieniu do lat poprzednich.  
W strukturze dochodów istotne znaczenie ma proporcja pomiędzy dochodami bieżącymi i 
majątkowymi oraz ich podział w na tzw. własne, tj. dochody przyznawane ustawowo na czas 
nieokreślony i dochody obce, które nie mają stałego charakteru i nie pochodzą z własnej 
działalności jednostki samorządowej. Ustawa o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego dzieli dochody gmin, powiatów i samorządów województw na: 

‒ dochody własne, 
‒ subwencję ogólną, 
‒ dotacje celowe z budżetu państwa, 

przy czym dochodami własnymi są również w rozumieniu ustawy udziały we wpływach  
z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób 
prawnych. Porównanie dochodów bieżących w latach 2017 i 2018 dla najbardziej istotnych 
źródeł przedstawia poniższy wykres. 
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Po stronie wydatków ich struktura odzwierciedla główne zadania realizowane przez 
miasto w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Przeważająca 
część środków wydatkowana jest na utrzymanie usług powszechnych zarówno stanowiących 
zadania własne gminy, jak również zleconych ustawami, czy też wynikającymi z porozumień 
zwartych z administracją rządową i innymi jednostkami samorządu terytorialnego. 
 Dynamika zmian w sektorach o znaczącym wpływie na wysokość wydatków miasta 
została przedstawiona na poniższym wykresie. 
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6) Wykonanie wydatków inwestycyjnych i majątkowych  
 
 Rok 2018 przyniósł znaczące wydatki na zadania inwestycyjne i majątkowe. Jak 
zostało już wcześnie nadmienione związane jest to głównie z zakończeniem i rozliczeniem 
inwestycji infrastrukturalnych, na które miasto pozyskało środki z funduszy zewnętrznych. W 
roku 2018 wysokość dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej wyniosła 41.272.148,98 zł, a 
ze środków budżetu państwa 1.230.437,07 zł. Ponadto pozyskana została kwota 921.925,20 
zł z innych źródeł – PWiK sp. z o.o. oraz inne jednostki samorządu terytorialnego. 
 W ramach inwestycji roku 2018 największe kwoty zostały przeznaczone na: 

➢ rozbudowę ulicy Monte Cassino – 1.318.243,04 zł. 
➢ rozbudowę ulicy Łukowskiej – 2.178.190,00 zł, 
➢ budowę III etapu śródmiejskiej obwodnicy Siedlec – 22.559.719,57 zł, 
➢ budowę tunelu na odcinku od ulicy Kilińskiego do ulicy Składowej – 19.450.115,83 zł, 
➢ budowę ulicy Stokrotki oraz Zielnej – 1.316.219,62 zł, 
➢ budowę Centrum Przesiadkowego – 15.300.330,57 zł, 
➢ wykup gruntów i nieruchomości – 2.003.407,76 zł, 
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➢ realizację Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego – 8.664.543,48 zł, 
➢ rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego – 4.102.490,00 zł, 
➢ wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce sp. z o.o. – 8.535.750,00 zł. 

 
7) Wieloletnia Prognoza Finansowa. 

 
 Wieloletnia prognoza finansowa stanowi instrument wieloletniego planowania 
finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Inicjatywa w sprawie sporządzenia 
projektu uchwały w sprawie WFP i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki 
samorządu terytorialnego. WPF obejmuje prognozę m.in. takich parametrów budżetowych 
jednostki samorządu terytorialnego, jak:  

➢ dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, 
➢ dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu, 
➢ wynik budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu 

sfinansowania deficytu, 
➢ przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz 

planowanego do zaciągnięcia. 
Obligatoryjnym elementem WFP jest również kwota długu jednostki samorządu 
terytorialnego wraz ze wskazaniem sposobu sfinansowania. 
 

8) Obsługa zadłużenia 
 

Wydatki na obsługę długu na 2018 rok zaplanowano w wysokości 12.509.100,00 zł, a 
zrealizowano w kwocie 11.503.319,15 zł. Jest to kwota wydatkowana jedynie na spłatę 
odsetek. Wysokość kwot z tytułu obsługi długu w kolejnych latach budżetowych przyjęto na 
podstawie obecnego i planowanego zadłużenia budżetu Miasta Siedlce przy założeniu 
stawek procentowych obowiązujących w roku 2017 oraz marż zawartych w umowach 
kredytowych, pożyczkowych oraz w umowach emitowanych obligacji komunalnych Miasta 
Siedlce.  

Harmonogram spłaty zadłużenia miasta Siedlce obejmuje okres do roku 2035, co 
powoduje konieczność tworzenia WPF do tego samego okresu. Długa perspektywa czasowa 
skutkuje możliwością niedokładnego oszacowania niektórych wartości zawartych w WPF. 
Natomiast w przypadku wysokości przypadających do spłaty kwot zadłużenia jedynym 
czynnikiem mogącym wpłynąć na ich zmianę jest zmiana referencyjnej stopy 
oprocentowania na rynku międzybankowym (WIBOR). 

Planowane w poszczególnych latach wydatki na spłatę zadłużenia przedstawia 
poniższy wykres. 
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9) Prognoza limitu zadłużenia 
 

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu 
terytorialnego obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia. Zgodnie z przepisami roczna 
wartość spłat zobowiązań i ich obsługi, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych 
poręczeń, do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej 
arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących, 
powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki 
bieżące, do dochodów ogółem. 
Graficzne przedstawienie relacji obliczonej dla Miasta Siedlce na lata 2018 - 2035 prezentuje 
poniższy wykres. 
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 W okresie obowiązywania aktualnej Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Siedlce 
przewidywany jest coroczny dodatni wynik budżetu. Nadwyżka budżetowa zostanie 
przeznaczone na spłatę części kapitałowej zadłużenia. 
 

10) Realizacja budżetu partycypacyjnego 
 
 W roku 2018 realizowanych było 6 inwestycji wybranych w głosowaniu mieszkańców 
przeprowadzonym w roku 2017 oraz prowadzone były konsultacje dotyczące wyboru 
inwestycji do wykonania w roku 2019. 

Realizacja wybranych przez mieszkańców projektów odbyła się w 3 spośród 4 
Okręgów konsultacyjnych (w Okręgu Nr 1 brak było propozycji poddanych pod głosowanie). 
Wartość zrealizowanych projektów wyniosła 504.890,00 zł, co stanowi 0,09% wydatków 
miasta ogółem. 

W ramach budżetu partycypacyjnego zostały zrealizowane następujące zadania: 
✓ budowa nawierzchni chodników na ul. Kaszubskiej od Ronda Żołnierzy Wyklętych do 

ul. Pomorskiej na wysokości ul. Żuławskiej i Pescantina i na ul. Żuławskiej do wejścia 
do Przedszkola Nr 27   - koszt 123.984,00 zł,   

➢ chodnik dla pieszych z dostosowaniem dla ruchu rowerowego (ulica Piaski 
Starowiejskie od ulicy Ogrodowej do ulicy Traugutta)  - koszt 52.356,18 zł, 

➢ chodnik dla pieszych i pas dla ruchu rowerowego pomiędzy ulicami Żytnią 
i Sokołowską, wzdłuż sklepu Kaufland – koszt 18.774,95 zł,  

➢ uzupełnienie i wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż budynku Wyszyńskiego 3 i jego 
ściany szczytowej do budynku Wyszyńskiego 7 i wzdłuż ściany szczytowej 
Wyszyńskiego 5 do wyjazdu z tej części Osiedla Wyszyńskiego (numery nieparzyste) 
na ulicę Wyszyńskiego – koszt 43.745,61 zł, 
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➢ bezpieczne przejście dla pieszych "Zebra-Premium" na skrzyżowaniu ulic 
Warszawskiej, Plażowej i Dylewicza – koszt 40.000,00 zł,  

➢ Słoneczne Obserwatorium Astronomiczne (teren I Liceum Ogólnokształcącego) zakup 
teleskopu  słonecznego i sprzętu  astronomicznego – koszt 126.000,00 zł. 
 
W ramach kolejnej edycji budżetu partycypacyjnego przeprowadzono całą procedurę 

konsultacji (nabór wniosków, ich ocenę formalną i merytoryczną, otwarte spotkania z 
mieszkańcami miasta, głosowanie, ustalenie wyników i wybór propozycji do realizacji w roku 
2019).  

Mieszkańcy zgłosili 37 wniosków, spośród których pozytywną ocenę formalną i 
merytoryczną uzyskały 23 propozycje.  

Dla wszystkich okręgów konsultacyjnych zostały zorganizowane otwarte spotkania z 
mieszkańcami, na których autorzy mogli zaprezentować swoje projekty. 

 W głosowaniu nad projektami zgłoszonymi do Budżetu Partycypacyjnego oddano 
3.386 głosów, w tym głosów ważnych oddano 3.199,  głosów nieważnych oddano 187. 
Głosowanie mieszkańców zdecydowało o wpisaniu do budżetu miasta na rok 2019 
następujących zadań: 

✓ opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ulicy Domanickiej z 
uwzględnieniem ścieżki rowerowej, 

✓ przebudowa ciągu pieszo-rowerowego i zjazdów na ul. Poniatowskiego, 
✓ budowa chodnika wzdłuż ul. Okrężnej (od ul. Plażowej do ul. Mazowieckiej), 
✓ rewitalizacja placu zabaw pomiędzy ulicami Sobieskiego i Sokołowską, 
✓ urządzenie wielofunkcyjnego placu przy ulicy Chrobrego, 
✓ modernizacja nawierzchni chodnikowej przejścia pomiędzy ulicą Floriańską 19 a 

osiedlem "Młynarska". 
 

IV. Informacje o stanie mienia komunalnego 
 

Wartość netto mienia Miasta Siedlce na dzień 31 grudnia 2018 roku  805.579.748,60 zł,  z 
czego: 

➢ wartość mienia pozostającego w ewidencji Urzędu Miasta Siedlce i jednostek 
budżetowych wynosiła 733.296.095,88 zł,  

➢ wartość mienia instytucji kultury (Miejska Biblioteka Publiczna, Centrum Kultury i 
Sztuki oraz Miejski Ośrodek Kultury) wynosiła 29.566.388,64 zł,  

➢ wartość mienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wynosiła 
42.417.264,08 zł. 

W poszczególnych grupach środków trwałych wartość mienia komunalnego 
przedstawiała się następująco:  

➢ grunty – 296.052.823,03 zł, tj. wzrost  o 64,55% w porównaniu ze stanem na dzień 31 
grudnia 2017 roku, w tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu 
terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom o wartości 
3.569.633,17 zł. Duży wzrost jest wynikiem aktualizacji wartości gruntów oddanych w 
zarząd jednostek budżetowych miasta. 
Powierzchnia gruntów stanowiących własność miasta Siedlce wynosi 744 ha, w tym 
m.in. 234 ha użytków rolnych, 3 ha gruntów leśnych oraz zadrzewionych i 
zakrzewionych, 481 ha gruntów zabudowanych i zurbanizowanych, 
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➢ budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 448.958.114,17 zł, tj. wzrost 
o 13,26% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2017 roku, 
Ilość budynków stanowiących własność miasta Siedlce wynosi 422, w tym m.in. 78 
budynków mieszkalnych, 36 budynków przemysłowych, 60 budynków transportu i 
łączności, 45 budynków handlowo-usługowych, 8 budynków magazynowych, 
zbiorników i silosów, 19 budynków biurowych, 114 budynków oświaty nauki i kultury 
oraz budynków sportowych, 6 budynków produkcyjnych i gospodarczych. 

➢ urządzenia techniczne, maszyny – 8.345.392,98 zł, tj. spadek wartości o 12,54% 
w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2017 roku, 

➢ środki transportu – 581.941,39 zł, tj. spadek wartości o 26,04% w porównaniu ze 
stanem na dzień 31 grudnia 2017 roku, 

➢ inne środki trwałe – 6.659.500,82 zł, tj. wzrost wartości o 13,20% w porównaniu ze 
stanem na dzień 31 grudnia 2017 roku, w tym dobra kultury o wartości 120.296,61 zł 
(zbiory muzealne Szkoły Podstawowej Nr 11 - 66.296,61 zł oraz pomnik ławeczka 
Stefana Żeromskiego Miejskiej Biblioteki Publicznej -54.000,00 zł.) 

➢ inwestycje rozpoczęte – 42.302.022,60 zł, tj. spadek wartości o 11,12% w porównaniu 
ze stanem na dzień 31 grudnia 2017 roku, 
Miasto Siedlce posiada inwestycje rozpoczęte, w tym m.in. realizacja Programu 
Budownictwa Komunalnego, rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego 
Aleksandria (budowa ogrodzenia), opracowanie dokumentacji oraz budowa obiektu 
dydaktyczno-administracyjnego, sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem 
i opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 6,   

➢ wartości niematerialne i prawne – 2.679.953,61 zł, tj. spadek wartości o 25,73% 
w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2017 roku. 
Nominalnie wartość mienia komunalnego w porównaniu z dniem 31 grudnia 2017 

roku uległa zwiększeniu o kwotę 161.845.407,98 zł, tj. 25,14% wartości ogółem.  
Miasto Siedlce nie posiada zabezpieczeń hipotecznych na swoim majątku. 
Miasto Siedlce posiada akcje i udziały w spółkach prawa handlowego, które według 

stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowią kwotę 217.590.320,00 zł. Szczegółowy podział 
na udziały pieniężne i rzeczowe przedstawia poniższa tabela. 

 
 

Nazwa spółki Udziały rzeczowe Udziały pieniężne Razem 

1 2 3 4 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji  
Sp. z o.o.  

90 029 000,00 3 282 000,00 93 311 000,00 

Przedsiębiorstwo Energetyczne Sp. z o.o. 15 437 447,30 11 552,70 15 449 000,00 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne  
Sp. z o.o. 

9 880 000,00 5 165 000,00 15 045 000,00 

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o.  

5 768 500,00 7 000 000,00 12 768 500,00 

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. 1 975 600,00 252 900,00 2 228 500,00 
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Mazowiecki Fundusz Poręczeń 
Kredytowych  
Sp. z o.o. 

  50 000,00 50 000,00 

Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. 45 048 050,00 33 354 650,00 78 402 700,00 

Mazowiecka Agencja Energetyczna  Sp. z 
o.o. 

  30 000,00 30 000,00 

Bank Ochrony Środowiska S.A.   299 920,00 299 920,00 

Mazowieckie Konsorcjum Autostradowe  5 700,00 5 700,00 

OGÓŁEM 168 138 597,30 49 451 722,70 217 590 320,00 

 
Zmiany w wartości mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018 roku w 

porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2017 roku wynikają głównie z przekazania 
gruntów w trwały zarząd na rzecz jednostek budżetowych miasta Siedlce, a także sprzedaży 
zasobów majątkowych miasta Siedlce. 

Zrealizowane dochody z gospodarowania majątkiem miasta w 2018 roku przez 
jednostki budżetowe oświaty, pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, administracji 
publicznej, instytucje kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
stanowią kwotę 20.928.921,76 zł, tj. 2,60% wartości ogółem mienia miasta Siedlce. 
 

V. Informacje o realizacji polityk, programów i strategii 
 
 
„Strategia Rozwoju Miasta Siedlce do 2025 roku” to najważniejszy dokument wytyczający 
kierunki rozwoju miasta w perspektywie długookresowej. Sformułowane w niej cele 
szczegółowe służą osiągnięciu poszczególnych celów strategicznych, co przyczynia się do 
osiągnięcia stopnia rozwoju zgodnego z obrazem miasta ujętym w wizji, która brzmi:  
„Siedlce ważnym ośrodkiem subregionalnym o stabilnej sytuacji demograficznej, miastem 
silnej i innowacyjnej gospodarki, zapewniającym swoim mieszkańcom wysoką jakość życia”.  
 
Cele strategiczne, służące osiągnięciu wizji: 
 

1. Trwały i stabilny rozwój nowoczesnej gospodarki. 
2. Umocnienie roli Siedlec jako regionalnego ośrodka administracji, edukacji, kultury i 

sportu. 
3. Rozwój infrastruktury technicznej i ograniczenie negatywnego oddziaływania na 

środowisko. 
4. Dobre warunki i jakość życia dla Siedlczan. 

 
Pełny tekst Strategii dostępny jest na stronie internetowej miasta pod adresem: 
http://www.siedlce.pl/index.php?option=18&action=articles_show&art_id=136&menu_id=2
04&page=17# 
Analiza dotychczas osiągniętych celów potwierdza, że miasto konsekwentnie zdąża w 
kierunku osiągniecia wizji sformułowanej w Strategii. 
Zgodnie z obowiązkami wynikającymi ze Strategii w 2018 r. został opracowany Raport za 
okres od 01.01.2016 do 31.12.2017, którego pełny tekst jest dostępny pod adresem:  

http://www.siedlce.pl/index.php?option=18&action=articles_show&art_id=136&menu_id=204&page=17
http://www.siedlce.pl/index.php?option=18&action=articles_show&art_id=136&menu_id=204&page=17
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http://www.siedlce.pl/index.php?option=18&action=articles_show&art_id=136&menu_id=2
04&page=17# 
 
Działania podejmowane w 2018 r. W ramach poszczególnych celów 
Cel strategiczny 1: Trwały i stabilny rozwój nowoczesnej gospodarki 
Cele szczegółowe: 
1.1. Podejmowanie działań służących pozyskiwaniu inwestorów 
1.2. Wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 
1.3. Ograniczenie bezrobocia 
1.4. Rozwój turystyki 
 
1.1.  Podejmowanie działań służących pozyskiwaniu inwestorów 
Priorytetowe działania: 

• Współpraca z władzami SSE (Specjalna Strefa Ekonomicza) 

• Budowa i wsparcie budowy infrastruktury technicznej służącej obsłudze terenów 
inwestycyjnych  

• Prowadzenie banku danych o terenach inwestycyjnych w mieście  

• Aktywna promocja terenów inwestycyjnych na zewnątrz (Internet, wystawy i targi 
gospodarcze, lobbing)  

• Współpraca z Gminą Siedlce w pozyskiwaniu inwestorów, szczególnie dla stref w 
pobliżu autostrady  

W dniach 18 i 19.10.2018 r. w Siedlcach odbył się IV Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy pod 
hasłem „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”. 
Szczyt zorganizowało Europejskie Centrum Biznesu przy współpracy z Urzędem Miasta 
Siedlce i Ministerstwem Energii. Udział w nim wzięli przedstawiciele świata polityki, 
największych firm i spółek Skarbu Państwa, agend rządowych i stowarzyszeń gospodarczych, 
biznesmeni, samorządowcy, naukowcy. To było największe w miescie spotkanie biznesowe, 
stanowiące doskonałą promocję lokalnej gospodarki. 
 
1.2. Wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości  
Priorytetowe działania: 

• Wsparcie przedsiębiorczości w mieście 

• Prowadzenie platformy komunikacji samorządu miasta z lokalnym biznesem 

• Wspieranie praktyk zawodowych realizowanych u lokalnych przedsiębiorców 

• Rozwój infrastruktury technicznej służącej lokalnej przedsiębiorczości 

• Budowanie marki Siedlce i wspieranie lokalnych produktów i usług 

• Wspieranie powstawania i funkcjonowania klastrów i innych form współpracy 
przedsiębiorców 

• Wspieranie nowopowstałych przedsiębiorstw 

• Współpraca z samorządem gospodarczym 
Miasto jest w trakcie realizacji projektu współfinansowanego z EFS w ramach RPOWM 2014-
2020, Priorytet X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, 
Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów. Celem jest wyrównywanie szans 
edukacyjnych 285 uczniów i uczennic szkół zawodowych, służące podniesieniu ich zdolności 
do przyszłego zatrudnienia poprzez poprawę jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej. 
Projekt zakończy się we wrześniu 2019 r. 

http://www.siedlce.pl/index.php?option=18&action=articles_show&art_id=136&menu_id=204&page=17
http://www.siedlce.pl/index.php?option=18&action=articles_show&art_id=136&menu_id=204&page=17
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Szkoły średnie od wielu lat zacieśniają współpracę z wieloma lokalnymi firmami i 
instytucjami, co zaowocowało m.in. utworzeniem klas patronackich w wielu placówkach (ZSP 
nr 1, Technikum nr 2 w ZSP nr 2, ZSP nr 3, ZSP nr 4, ZSP nr 5, ZSP nr 6). 
 
1.3. Ograniczenie bezrobocia 
Priorytetowe działania: 

• Prowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych, przystosowujących do nowych miejsc 
pracy 

• Dobór odpowiednich instrumentów i usług rynku pracy zmierzających do 
ograniczenia bezrobocia w mieście 

• Rozwój miejskiego systemu doradztwa zawodowego 
 
W 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach skierował na szkolenia 34 osoby z miasta 
Siedlce, w tym 32 bezrobotnych oraz 2 osoby poszukujące pracy. Po ukończeniu szkolenia 
zatrudnienie znalazły 23 osoby. W ramach powyższych działań priorytetowych PUP 
realizował następujące projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego: 

• aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie 
siedleckim i mieście Siedlce (II), 

• aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie siedleckim i mieście 
Siedlce (III), oraz 

• trzy programy specjalne: 
⎯ Zaczynam od nowa – zrealizowany w okresie 01.04.2017 r. - 30.11.2018 r.  
⎯ Możesz więcej niż myślisz – zrealizowany w okresie 11.10.2017 r. - 30.04.2019r. 
⎯ Inwestycja w przyszłość – trwa od 09.04.2018 r. do 31.10.2019 r.  

Ponadto od 16.04.2018 r. do 30.06.2019 r. PUP realizuje Program aktywizacji zawodowej 
osób długotrwale bezrobotnych, finansowany z dodatkowych środków Funduszu Pracy 
pozyskanych z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
Ogółem w 2018 r. programami aktywizującymi, finansowanymi ze środków Funduszu Pracy, 
objęte zostały 443 osoby z miasta, w tym: 

−  prace interwencyjne ⎯  145 osób; 

−  pomoc finansowa na podjęcie działalności gospodarczej ⎯  80 osób; 

−  staż ⎯  77 osób; 

−  prace społecznie użyteczne ⎯  42 osoby; 

−  szkolenia ⎯  34 osoby; 

−  wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy ⎯  22 osoby; 

−  refundacja wynagrodzeń dla bezrobotnego do 30 r.ż. ⎯  20 osób; 

−  roboty publiczne ⎯  11 osób; 

−  bon na zasiedlenie ⎯  10 osób; 

−  zatrudnienie wspierane ⎯ 2 osoby. 
Efektywność zatrudnieniowa programów aktywizujących mieszkańców Siedlec: 

− bon na zasiedlenie        - 100,0%, 

− roboty publiczne       - 100,0%, 

− pomoc finansowa na podjęcie działalności gospodarczej     - 99,0%, 

− prace interwencyjne       - 97,7%, 

− wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy    - 93,5%, 

− staże         - 81,1%, 
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− szkolenia         - 71,9%, 

− prace społecznie użyteczne      - 23,1%. 
Ponadto 192 bezrobotnym z miasta (posiadającym prawo do zasiłku), którzy 

samodzielnie lub w wyniku skierowania przez PUP podjęli zatrudnienie lub inną pracę 
zarobkową, przyznano dodatek aktywizacyjny. 

W 2018 r. 45 osób z Siedlec rozpoczęło uczestnictwo w zajęciach Centrum Integracji 
Społecznej (CIS) w Siedlcach. PUP zrefundował CIS wypłacone świadczenia integracyjne dla 
uczestników zajęć ze środków Funduszu Pracy. 
Na aktywne programy przeciwdziałania bezrobociu (łącznie z wydatkami na mieszkańców 
powiatu siedleckiego) PUP w Siedlcach w 2018 r. wydatkował kwotę 11.119.896 zł. 
Ponadto w ramach nielimitowanych wydatków z Funduszu Pracy Urząd sfinansował: 

• zasiłki dla bezrobotnych – 5.935.907 zł, 

• dodatki aktywizacyjne – 271.242 zł, 

• świadczenia integracyjne – 783.513 zł, 

• Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 1.447.515 zł. 
Ogółem w 2018 r.  wydatki z Funduszu Pracy wyniosły 20.195.791 zł. 

W ramach poradnictwa zawodowego w 2018 r.: 

• udzielono porad zawodowych indywidualnych 431 mieszkańcom miasta oraz 
indywidualnych informacji zawodowych 2.005 osobom; 

• przeprowadzono porady zawodowe grupowe dla 77 osób oraz grupowe informacje 
zawodowe dla 570 osób; 

• 2.334 klientów rozpoczęło Indywidualny Plan Działania. 

• po skorzystaniu z porad indywidualnych 255 osób, tj. 52,4% podjęło pracę.  
W 2018 r. do Powiatowa Rada Rynku Pracy w Siedlcach zaopiniowała pozytywnie 6 
wniosków o otwarcie kierunków kształcenia zawodowego, w których przedstawiciele szkół 
ponadgimnazjalnych deklarowali współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami w celu 
dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. 
Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone są na dofinansowanie kształcenia 
ustawicznego pracowników i pracodawców. W 2018 r. 202 pracodawców z miasta Siedlec 
złożyło wnioski o przyznanie środków z KFS. Otrzymało je 145 pracodawców. Wsparciem 
objęto 504 osoby, w tym 34 pracodawców i 470 pracowników. 
 
1.4. Rozwój turystyki  
Priorytetowe działania: 

• Promocja walorów i zasobów turystycznych miasta 

• Rozwój infrastruktury okołobiznesowej 

• Budowa spójnego systemu sieciowej infrastruktury turystycznej 

• Zwiększenie atrakcyjności turystycznej terenów przyrodniczych w mieście (m.in. 
tereny zielone, Zalew nad Muchawką, Błonia Siedleckie, Park Aleksandria) 

• Stworzenie przyrodniczo-kulturowych produktów turystycznych 

• Inicjowanie integracji podmiotów z branży turystycznej 
 
W roku 2018 r. samorząd miasta wspierał inicjatywy i działania w zakresie turystyki, 
podejmowane przez: Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze (PTTK) Oddział 
„Podlasie”, Nadbużańską Lokalną Organizację Turystyczną, Stowarzyszenie Leniwce.pl, ZHP 
Komendę Hufca "Podlasie". W 2018 r. Oddział „Podlasie” PTTK objął informacją i promocją 
turystyczną 5.571 osób.  
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Działalność Muzeum Regionalnego w Siedlcach przyczyniła się do promocji miasta od strony 
turystycznej. W 2018 r. Muzeum zorganizowało lub gościło w swojej siedzibie w Siedlcach 18 
wystaw, które odwiedziło łącznie 4.900 zwiedzających. W ramach edukacji przeprowadziło 
80 lekcji muzealnych dla 1.875 uczestników, 79 warsztatów dla 1.696 uczestników oraz 
łącznie 21 wykładów, prelekcji, odczytów, spotkań itp. dla 2.120 uczestników.  
 
Cel strategiczny 2: Umocnienie roli Siedlec jako regionalnego ośrodka administracji, 
edukacji, kultury i sportu 
 
Cele szczegółowe:  
2.1. Utrzymanie i rozwój funkcji administracyjnych miasta 
2.2. Rozwój funkcji akademickich miasta 
2.3. Organizacja i wspieranie inicjatyw artystycznych i sportowych o zasięgu regionalnym, 
krajowym i międzynarodowym 
2.4. Podniesienie poziomu kształcenia na wszystkich poziomach szkół 
2.5. Wspieranie kształcenia ustawicznego i praktycznego 
2.6. Modernizacja i poprawa stanu wyposażenia infrastruktury edukacyjnej 
 
W ramach osiągnięcia tego celu Miasto co roku finansuje i wykonuje inwestycje i remonty 
miejskiej infrastruktury edukacyjnej. W 2018 r. kontynuowana była kompleksowa 
rewitalizacja IV LO im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach, na którą uzyskano 
dotację z RPO WM 2014-2020 w łącznej wys. 6.607.586,71 zł. Za roboty wykonane w 
okresie sprawozdawczym zapłacono 3.958.016,41 zł. 
  
2.1. Utrzymanie i rozwój funkcji administracyjnych miasta  
 
Priorytetowe działania:  

• Zabieganie o lokalizację na terenie miasta jednostek publicznych rangi regionalnej  
i krajowej 

• Rozwijanie współpracy międzysamorządowej  

• Wymiana wiedzy poprzez utrzymywanie partnerskich kontaktów zagranicznych  

• Wspieranie działań służących rozwojowi jednostki wojskowej  
 
Ścisłą i stałą współpracę Siedlce prowadzą z Berdyczowem na Ukrainie, Sabinovem na 
Słowacji, Obwodem Wileńskim na Litwie, Pescantiną we Włoszech, Gminą Dasing w 
Niemczech, Wołkowyskiem na Białorusi. Dotyczy ona kultury, oświaty, sportu, wymiany 
młodzieży oraz wymiany doświadczeń z zakresu samorządności. W 2018 roku delegacje z 
zaprzyjaźnionych samorządów odwiedziły Miasto w ramach Dni Siedlec. Wizyty były 
poświęcone m.in. wymianie doświadczeń i osiągnięć oraz omówieniu planów na przyszłość.  
Samorząd podejmował wiele działań mających na celu rozwój istniejącej w Siedlcach 
jednostki wojskowej. W 2018 r. Ministerstwo Obrony Narodowej podjęło decyzję o 
utworzeniu nowej 18. "Żelaznej" Dywizji Zmechanizowanej w Siedlcach. W związku z tym 9 
września 2018 r. Prezydent Miasta podpisał list intencyjny dotyczący współpracy z wojskiem 
na rzecz obronności. 
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2.2. Rozwój funkcji akademickich miasta 
 
Priorytetowe działania:  

• Promocja siedleckich uczelni wyższych  

• Wsparcie integracji nauki i biznesu  

• Integracja oferty szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych  

• Wsparcie akademickich przedsięwzięć kulturalnych i rozrywkowych  
 

Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny (UPH) tworzy kapitał ludzki rozumiany jako zasób 
wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zdobytych w procesie kształcenia, co ma istotne znacznie 
w podnoszenia struktur wykształcenia  społeczeństwa i wpływa na rozwój miasta. W tym 
celu tworzone są nowe kierunki studiów dopasowane do potrzeb lokalnego rynku pracy, 
dzięki czemu zwiększa się liczba osób z wykształceniem wyższym, które nie muszą opuszczać 
miasta w celu znalezienia zatrudnienia. Prowadzone są także kierunki praktyczne we 
współpracy z pracodawcami rynku lokalnego oraz techniczne studia dualne. Działalność 
uniwersytetu w zakresie badań naukowych wspiera rozwój gospodarki opartej na wiedzy 
oraz transferze technologii i innowacji. 
W roku szkolnym 2017/18 II Liceum Ogólnokształcące im. św. Królowej Jadwigi 
współpracowało z UPH w Siedlcach. Współpraca dotyczyła przedmiotów nauczanych w 
liceum w zakresie rozszerzonym tj. informatyki, chemii i biologii. Zajęcia odbywały się m.in. 
w Instytucie Informatyki, Instytucie Biologii oraz Instytucie Chemii. Tematyka zajęć 
uzupełniała i rozszerzała treści ujęte w podstawie programowej. 
W czerwcu 2018 r. Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach uzyskała 
akredytację na kierunku Położnictwo - studia I stopnia o profilu praktycznym. Dodatkowo 
Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Mazovia prowadziło studia podyplomowe z 
zakresu Zarządzania w sektorze ochrony zdrowia oraz Zarządzania jakością w ochronie 
zdrowia w ramach projektu „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu ochrony zdrowia”, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Centrum Kształcenia Podyplomowego 
uruchomiło dla 223 słuchaczy 8 specjalizacji dla pielęgniarek i położnych: 

• internistyczna (II edycja),  

• chirurgiczna (II edycja),  

• operacyjna, 

• onkologiczna,  

• psychiatryczna,  

• anestezjologiczna (II edycja),  

• rodzinna (II edycja),  

• ginekologiczno-położnicza (II edycja). 
 
2.3. Organizacja i wspieranie inicjatyw artystycznych i sportowych o zasięgu regionalnym, 
krajowym i międzynarodowym. 
Priorytetowe działania: 

• Promocja oferty kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej miasta przyciągająca nowych 
odbiorców  

• Organizacja i wsparcie imprez artystycznych  

• Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej (w tym szkolnej)  

• Aktywizacja sportowa mieszkańców  

• Modernizacja obiektów kultury  
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• Poprawa wyposażenia obiektów kultury i sportu, szczególnie w zakresie 
nowoczesnych urządzeń multimedialnych  

• Wsparcie siedleckich klubów sportowych  

• Wsparcie osób uzdolnionych artystycznie i sportowo poprzez system stypendiów  
 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach był 
organizatorem, współorganizatorem, realizatorem bądź uczestnikiem następujących działań: 

• 120 koncertów i występów w wykonaniu grup artystycznych i zespołów działających 
przy Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach,  

• 45 spektakli teatralnych i baletowych w wykonaniu teatrów profesjonalnych i 
amatorskich,  

• ok. 70 koncertów i recitali w wykonaniu grup artystycznych i zespołów 
profesjonalnych z kraju i zagranicy,  

• 41 wykładów i prelekcji z różnych dziedzin kultury, nauki i historii,  

• 35 wystaw fotograficznych, malarstwa i plastycznych,  

• 3 plenerów fotograficznych i plastycznych,  

• 30 spotkań z cyklu „Spotkanie z Muzyką. Małe Filharmonie”, 

• 2 spotkań z cyklu „Swing Club na Mazowszu”,  

• 6 spotkań z cyklu „Smykofonia na Mazowszu”,   

• ok. 200 innych imprez i spotkań, m. in. festiwali, przeglądów, konkursów, promocji 
książek, prelekcji, wycieczek, warsztatów artystycznych: tanecznych, plastycznych, 
fotograficznych, muzycznych, rzeźby, malarstwa, komputerowych, rękodzieła 
artystycznego, wyjazdów edukacyjnych, zajęć „Akcji Lato” i „Akcji Zima”. 

W ramach Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyły się: 23 wykłady, 2 imprezy 
okolicznościowe, 18 koncertów i prezentacji artystycznych, 5 spektakli teatralnych, 5 wystaw 
malarstwa, 16 seansów filmowych i 6 wycieczek edukacyjno-krajoznawczych. 
W roku 2018  Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach zrealizował 559 przedsięwzięć, w których 
uczestniczyło prawie 160.000 osób. 
Podobnie jak MOK Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna 
Miasta Siedlce zorganizowało, współorganizowało, zrealizowało lub wzięło udział (za 
pośrednictwem własnych zespołów, twórców i wykonawców) w następujących działaniach 
programowych o zasięgu regionalnym, krajowym a także międzynarodowym: 

• 20 własnych spektakli teatralnych (w tym 4 premierowe);  

• 35 spektakli teatrów impresaryjnych;  

• 145 spektakli i widowisk dla dzieci i młodzieży;  

• 104 spotkania edukacyjne dla dzieci i młodzieży;  

• 52 spotkania dla dzieci i młodzieży z zakresu sztuk plastycznych;  

• 14 konkursów, prezentacji, widowisk, przeglądów i festiwali;  

• 17 koncertów,  

• 11 wystaw i wernisaży,  

• 16 spotkań, konferencji i sympozjów;  

• 33 koncerty, spektakle i prezentacje poza Siedlcami.  
Łącznie było to 447 wydarzeń artystycznych i społecznych oraz 62 audycje radiowe i 
telewizyjne, które obejrzało ok. 150 tysięcy widzów (nie licząc słuchaczy audycji radiowych i 
telewizyjnych). 
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W ramach rozbudowy i modernizacji bazy sportowej w 2018 r. Miasto uzyskało dotację na 
budowę boiska do piłki ręcznej, boiska wielofunkcyjnego, skoczni do skoku w dal i trójskoku 
oraz do pchnięcia kulą przy Szkole Podstawowej nr 2. Wysokość dofinansowania wyniosła 
356.400 zł. 
W 2018 r. Agencja Rozwoju Miasta Sp. z o.o. przeprowadziła remont hali sportowej z częścią 
administracyjno-biurową przy ulicy B. Prusa 6 oraz wykonała strefę odnowy biologicznej. W 
ramach inwestycji zrealizowano: 

• termomodernizację obiektu - docieplenie ścian i stropu części administracyjno-
biurowej z osuszaniem murów piwnic, wykonanie elewacji budynku, 

• zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń po  kotłowni na pomieszczenia odnowy 
biologicznej z kompleksową dostawą urządzeń, wykonaniem instalacji jacuzzi i sauny, 

• remont pomieszczeń części administracyjno-biurowej hali sportowej, w tym remont 
sali do tenisa stołowego z zapleczem szatniowo-higienicznym i technicznym na I 
piętrze, 

• renowację podłogi sportowej oraz malowanie hali,  

• zakup, dostawę i montaż wyposażenia. 
Wartość inwestycji wyniosła 2.141.616,20 zł netto. Z Ministerstwa Sportu i Turystyki 
uzyskano dotację w kwocie 1.028.300,00 zł.  
 
2.4. Podniesienie poziomu kształcenia na wszystkich poziomach szkół 
Priorytetowe działania:  

• Prowadzenie programów stypendialnych dla najlepszych uczniów  

• Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez pomoc materialną  

• Organizowanie szkoleń i doskonalenie kompetencji nauczycieli  

• Ustalanie i prowadzenie zawodów w szkołach we współpracy z przedsiębiorcami  

• Wprowadzanie i rozwijanie oferty zajęć praktycznych  

• Rozbudowa oferty zajęć pozalekcyjnych  
W roku szkolnym 2017/2018 szkoły i placówki prowadzone przez Miasto Siedlce 
przeprowadziły 929,75 godzin zajęć pozalekcyjnych, w których wzięło udział 9.8.315 uczniów. 
W ramach osiągania powyższego celu w Centrum Kształcenia Praktycznego: 

• kontynuowano współpracę z firmą Bozamet Sp z o.o. - patronat klas kształcących w 
zawodach: ślusarz i operator obrabiarek skrawających, 

• kontynuowano współpracę z firmą Stadler – patronat klas kształcących przyszłych 
techników elektryków i mechatroników, 

Patronaty obejmują m.in. zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe, wycieczki programowe do 
zakładów, udział w targach branżowych i wydarzeniach popularyzujących  kształcenie 
zawodowe. 

• kontynuowano program „Młode Kadry” pod patronatem firmy INTER CARS, która 
zapewnia udział uczniów i nauczycieli w kursach i szkoleniach specjalistycznych 
branży motoryzacyjnej. 

• przeprowadzano egzaminy zawodowe potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla 
uczniów szkół zawodowych, 

• miasto współfinansowało i wsparło nowy kierunek i pracownię montażu systemów 
energetyki źródeł odnawialnych, w której kształcą się technicy urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej, 

• przeprowadzono remont i doposażono pracownie gastronomiczne, co podnosi jakość 
kształcenia zawodowego uczniów. 
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Na podniesienie poziomu kształcenia wpływają także zrealizowane i obecnie realizowane 
projekty:  
1. „Zawodu mistrzowie - rynku pracy królowie” – dofinansowany z RPOWM 2014 - 2020 
Okres realizacji: 01.10.2017 - 30.09.2019  
Wartość projektu: 2.162.688,75 zł, w tym dofinansowanie 1.946.419,84 zł.  
Celem jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic szkół zawodowych 
subregionu siedleckiego (ZSP1, ZSP2, ZSP3, ZSP5) służące podniesieniu ich zdolności do 
przyszłego zatrudnienia poprzez poprawę jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej. Projekt 
zakłada współpracę szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie staży i praktyk 
zawodowych skierowanych do uczniów ostatnich klas techników i szkół zawodowych celem 
ułatwienia nawiązania relacji pomiędzy uczniem a pracodawcą tuż po zakończeniu edukacji 
szkolnej w wariancie jednomiesięcznym lub trzymiesięcznym, realizacji zajęć 
specjalistycznych oraz kursów, których wymagają pracodawcy od swoich pracowników. Poza 
rozwojem współpracy planuje się doposażenie pracowni zawodowych i warsztatów 
szkolnych odpowiadających środowisku pracy u pracodawców. 
 
2. „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich 

szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa 
edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek 
doskonalenia nauczycieli” – dofinansowany z PO WER 2014-2020. 

Okres realizacji: 01.12.2017 - 30.11.2019 
Łączna wartość dotacji wynosi 1.494.535,56 zł 
 
Projekt realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie z Samorządowym 
Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach oraz Międzypowiatowym 
Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu, polega na udziale w bezpłatnych, 
trzysemestralnych studiach podyplomowych Akademii Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się 
(ALO SUS). Projekt obejmuje: 

− przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz 
kierowników zespołów przedmiotowych i kierowników świetlic oraz kursu 
internetowego towarzyszącego szkoleniom, 

− doradztwo indywidualne skierowane do uczestników projektu w zakresie 
przygotowania i prowadzenia wspomagania, 

− stworzenie, moderacje i podtrzymywanie sieci współpracy uczestników projektu. 
 
3. Program Erasmus + 

a)  „Język angielski kluczem do sukcesu” – PG nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w 
Siedlcach otrzymało 147.674,19 zł z EFS w ramach PO WER 2014-2020. Okres 
realizacji 15.11.2016 - 14.04.2018 r. Projekt miał na celu: 

− wsparcie profesjonalnego rozwoju nauczycieli i pracowników szkoły, 

− podniesienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, 

− nawiązanie kontaktów z nauczycielami z innych krajów w celu współpracy 
projektowej w przyszłości,  

− wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami w zakresie nauczania danego 
przedmiotu, 

− wdrożenie innowacji pedagogicznej - klasa z rozszerzonym programem języka 
angielskiego, 
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− podniesienie poziomu kompetencji w zakresie TIK (technologie informacyjno-
komunikacyjne) i wykorzystywania narzędzi informatycznych w uczeniu się  
i nauczaniu, 

− kształtowanie/poszerzanie oraz promowanie świadomości międzykulturowej, 

− budowanie bazy narzędzi dydaktycznych przydatnych w nauce języka obcego, 
poszerzanie wiedzy w zakresie metodyki nauczania przedmiotu. 

b) „3,2,1… Action!” – SP nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach otrzymała 19.260 euro 
w ramach programu Erasmus + Akcja KA2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany 
dobrych praktyk, partnerstwa strategiczne – współpraca szkół. Termin realizacji: 
01.09.2016-31.08.2018. Tematem projektu jest teatr i jego wykorzystanie w 
nauczaniu języków obcych i wielu umiejętności takich jak: walka ze stresem, 
umiejętność pracy w grupie, integracja różnych grup kulturowych i praca nad 
samooceną. Oprócz SP nr 4 w projekcie biorą udział ośrodki z Hiszpanii, Włoch, 
Czech, Bułgarii i Rumunii. 

c)  „Europejskie kwalifikacje” - ZSP nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach otrzymał 
750.641,50 zł dotacji z EFS, PO WER 2014-2020 w ramach projektu „Staże 
zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry 
kształcenia zawodowego”. Okres realizacji: 31.12.2016 - 30.06.2018. Cele projektu to 
nabycie przez jego uczestników nowych kwalifikacji zawodowych, językowych – 
zgodnych z oczekiwaniami lokalnych i regionalnych przedsiębiorców oraz 
kompetencji osobistych, dzięki odbyciu zagranicznych staży.  

d) „Droga do sukcesu” - ZSP nr 4 im. Kazimierza Wielkiego otrzymał 603.945,73 zł 
dotacji z EFS, PO WER 2014-2020 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i 
absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. 
Okres realizacji: 01.12.2016 - 30.06.2018. Celem projektu było nabycie kompetencji 
zawodowych, zdobycie doświadczenia zawodowego przez uczniów, transfery dobrych 
praktyk, wiedzy oraz innowacji.  

e) „Zawodowo w dorosłość” - ZSP nr 6 otrzymał 451.846,59 zł dotacji z EFS, PO WER 
2014-2020 w ramach projektu „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach 
kształcenia zawodowego”. Okres realizacji: 01.09.2017 - 30.04.2019. Celem projektu 
jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, 
wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się 
rynku pracy, a także zwiększenie kompetencji językowych, wymiana doświadczeń i 
nauka nowych rzeczy, kształtowania wśród uczniów umiejętności pracy w grupie 
ponad barierami językowymi, poznanie innych kultur.  
 

2.5. Wspieranie kształcenia ustawicznego i praktycznego 
Priorytetowe działania:  

• Promocja uczenia się przez całe życie  

• Organizowanie szkoleń i warsztatów dla osób starszych  

• Wprowadzenie systemu kształcenia na odległość  
W roku akademickim 2017/2018 UPH kontynuował działalność w ramach Uniwersytetu 
Otwartego w  następujących blokach tematycznych: 

• Kultura, 

• Bezpieczeństwo i Stosunki Międzynarodowe; 

• Ekonomia i Prawo; 

• Nauka i Technika; 
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• Człowiek i Przyroda; 

• Biblioteka Uniwersytecka; 

• Sport. 

Proponowane kursy były adresowane do osób dorosłych – uczących się, studiujących, 
pracujących lub mających czas wolny. 
W każdym roku akademickim odbywa się ok. 40 spotkań w formie wykładów, warsztatów, a 
także zajęcia hippiczne i ogniska w Ośrodku Jeździeckim UPH, wspólne śpiewanie pieśni 
patriotycznych i kolędowanie. Dodatkowo odbywają się wspólne wyjście na seanse filmowe 
w kinie Helios, zajęcia terenowe jak np. nordic walking lub  wycieczki. Zajęcia dla 30-
osobowej grupy słuchaczy poprowadziło 32 wykładowców i pracowników uczelni. 
10 maja 2018 Uniwersytet Otwarty UPH przystąpił do współpracy z siedmioma innymi 
Uniwersytetami Otwartymi, działającymi przy polskich uczelniach - Uniwersytecie 
Warszawskim, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Szkole Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego, Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie w Białymstoku, Uniwersytecie Adama 
Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uczelnie 
zadeklarowały wolę zacieśnienia współpracy na rzecz rozwoju i promocji idei uczenia się 
przez całe życie. 
W ramach osiągnięcia ww. celu Centrum Kształcenia Ustawicznego podjęło następujące 
działania: 

• prezentacja oferty edukacyjnej placówki, informowanie o roli kształcenia 
ustawicznego podczas targów szkól średnich (6.VI.2018), których 
współorganizatorem jest placówka, 

• organizowanie akcji promujących profile działalności placówki, np. skierowana 
do społeczności lokalnej coroczna akcja rozliczania PIT-ów (od roku szkolnego 
2017/2018 z wykorzystaniem platformy elektronicznej), 

• promowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych jako alternatywy zdobywania 
dodatkowych kwalifikacji - w 2018  r. zorganizowano takie kursy w kwalifikacjach: 
A.29 Obsługa klientów i kontrahentów (zawód: technik spedytor) oraz A.35 
Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (zawód: technik ekonomista), 

• prowadzenie platformy Moodle dla słuchaczy i uczestników kwalifikacyjnych kursów 
zawodowych - opracowanie materiałów i zamieszczanie ich na platformie; 
udostępnianie ćwiczeń, zadań interaktywnych, e- podręczników. 

 
2.6. Modernizacja i poprawa stanu wyposażenia infrastruktury edukacyjnej 
Priorytetowe działania:  

• Modernizacja obiektów  

• Zakup i wymiana pomocy, urządzeń i sprzętu służącego nauczaniu  

• Dostosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych  
W ramach działań priorytetowych Miasto sfinansowało większe remonty i małe inwestycje w 
placówkach oświatowych w 2018 r. na łączną kwotę 5.047.023,85 zł. Szczegółowy wykaz w 
poniższej tabeli. 
 

Nazwa 
jednostki 

Zakres zadania Łączny koszt 
w zł 

Szkoła Podstawowa 
Nr 1  

docieplenie pawilonu i łącznika oraz odnowienie elewacji 
budynku  

 
287.771,85 
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ul. Konarskiego 5/7 remont schodów i wykonanie podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych, wykonanie nowego wjazdu i chodnika 
na posesji, wymiana bramy i furtki 

Szkoła Podstawowa 
Nr 2  
ul. Szkolna 2 

remont pomieszczeń w związku z powstaniem oddziału 
przedszkolnego   

176.473,32 
remont instalacji c.o.  

budowa placu zabaw dla dzieci   

Szkoła Podstawowa 
Nr 3   
ul. Sekulska 10 

wymiana szyb w oknach pomiędzy salami lekcyjnymi a 
korytarzem szkolnym  

55.709,00 
 

prace remontowe w sali sensoryki na potrzeby pracy z 
dziećmi niepełnosprawnymi    

przygotowanie drugiej świetlicy dla dzieci poprzez 
przeniesienie drzwi oraz prace malarskie     

Szkoła Podstawowa 
nr 4   
ul. 10 Lutego 18 

wykonanie miejsca do parkowania rowerów uczniów  

25.000,00 
malowanie sali lekcyjnej i kuchni szkolnej  

remont zadaszenia nad wejściem głównym do budynku 
szkoły  

Szkoła Podstawowa 
nr 7 
ul. Starowiejska 23 

remont instalacji centralnego ogrzewania  
122.475,81 zakup i montaż systemu rejestrującego   

Szkoła Podstawowa 
Nr 8 
ul. Pescantina 2 

remont pomieszczeń ze zmianą użytkowania na świetlicę 
na parterze oraz sal dydaktycznych dla dzieci 
przedszkolnych   463.869,97 

usługi remontowe i konserwacyjne basenu i boiska  

Szkoła Podstawowa 
Nr 10   
ul.  Mazurska 10 

remont schodów na dziedziniec z wykonaniem podjazdu 
dla niepełnosprawnych  

56.391,45 
remont szatni dla uczniów klas I-III   

zakup zmywarki dla potrzeb kuchni  

naprawa uszkodzeń tynku w nowych salach 5a i 7a   

Szkoła Podstawowa 
nr 11 
ul. Wiśniowa 5  

zakup i montaż dwóch sztuk dźwigów towarowych   na 
bloku żywieniowym   

 
 
 
 
196.471,56 

remont sali z przystosowaniem na pracownię chemiczno-
fizyczną    

wymiana wykładziny podłogowej na łączniku    

naprawa dachu   

remont sali z przystosowaniem na gabinet do zajęć z 
integracji sensorycznej i logopedycznej   

Szkoła Podstawowa 
Nr 12 
ul.  Unitów 
Podlaskich 16 

remont łazienek  

56.804,79 naprawa podłoża i wymiana wykładziny w części korytarza 
szkolnego   

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
nr 1 
ul. Konarskiego 11 

remont łazienek i szatni w starym budynku  

299.330,00 
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Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
nr 2 
ul. Osińskiej 8  

wymiana tablic rozdzielczych zasilania głównego budynku 
w energię elektryczną   

47.632,99  
generalny remont biblioteki szkolnej, sali lekcyjnej i 
pomieszczenia administracji  

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
nr 3 
ul. Popiełuszki 8 

budowa chodnika wzdłuż pasa jezdni przy hali sportowej   

11.962,54  

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
nr 4 
ul. Bema 4 

wymiana dachu i obróbki blacharskiej na garażu przy 
budynku szkoły  

277.409,05 
  

remont korytarza II piętra  i klatek schodowych   

remont dachu i obróbki blacharskie na Orliku   

konserwacja boiska sportowego w ramach programu 
"Moje boisko-Orlik 2012"  

naprawa oświetlenia zewnętrznego, zegara sterującego   

usunięcie awarii rur wod-kan w szatni budynku   

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
nr 6 
ul.  Chopina 10 

wymiana okien i drzwi wejściowych w budynku szkoły  
249.427,69 
 

remont dachu na budynku głównym i sali gimnastycznej  

remont dachu na kontenerach socjalnych  na Orliku  

I Liceum 
Ogólnokształcące 
im. Prusa   
ul. Floriańska 10  

remont drzwi wejściowych, wykonanie posadzki w wejściu 
głównym i malowanie lamperii   

166.924,42 wykonanie słonecznego obserwatorium astronomicznego 
na terenie szkoły  

remont zaplecza kuchni w internacie  

II Liceum 
Ogólnokształcące im 
Św. Królowej 
Jadwigi 
ul. Prusa 12 

wymiana barierek na klatce schodowej   

174.055,20 

wymiana podłogi w sekretariacie  

remont dachu hali sportowej  

remont czytelni w II LO   

wymiana drzwi do klas lekcyjnych na I piętrze  

Miejskie 
Przedszkole nr 1   
ul. Wiązowa 7  

modernizacja kuchni i innych pomieszczeń oraz dojście do 
budynku   159.881,09 

Miejskie 
Przedszkole nr 13 
ul. Woszczerowicza 
9  

remont pomieszczeń mieszkalnych i pomieszczeń na 
parterze oraz wymiana części przęseł w ogrodzeniu  terenu   

148.419,16 

Miejskie 
Przedszkole nr 15 
ul. Osiedlowa 

modernizacja sal dydaktycznych z zapleczami  
630.106,66 

Miejskie 
Przedszkole nr 17 
ul. Wyszyńskiego 6 

naprawa instalacji odgromowej wraz z wymianą sond 
uziemiających  

30.617,20 
naprawa przecieków dachowych oraz uszczelnienie ścian 
fundamentowych w piwnicy  

Miejskie modernizacja pomieszczeń dydaktycznych, sanitarnych na 313.357,37 



29 
 

Przedszkole nr 22 
ul. Podlaska 8  

parterze i I piętrze  
naprawa oświetlenia i monitoringu  

Miejskie 
Przedszkole nr 27 
ul. Karpacka 2 

modernizacja pomieszczeń dydaktycznych, sanitarnych i 
pomocniczych – I piętro  179.282,79 

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-
Wychowawczy 
ul. Kazimierzowska 
23 A  

konserwacja systemu p.poż, rolet zewnętrznych, instalacji 
wentylacyjnej oraz przepompowni kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej  

247.614,40 
 

malowanie ścian i sufitu oraz osuszanie piwnicy po zalaniu   

modernizacja i rozbudowa zewnętrznego systemu 
monitoringu na budynku  

zakup i montaż klimatyzatorów dla potrzeb Ośrodka  

przebudowa holu oraz pomieszczeń w budynku SOSzW  

naprawa alarmu do windy osobowej  

Centrum Kształcenia 
Praktycznego 
ul. Konarskiego 9 

modernizacja kuchni z zapleczem internatu w ZSP nr 1  
  

655.003,54 
  

Centrum Kształcenia 
Ustawicznego 
ul. Browarna 4 

malowanie ścian, sufitu na korytarzach i klatce schodowej 
12.000,00 

 
 
Cel strategiczny 3. Rozwój infrastruktury technicznej i ograniczenie negatywnego 
oddziaływania na środowisko 
Cele szczegółowe: 

3.1. Budowa i modernizacja połączeń drogowych z siecią TEN-T 
3.2. Rozbudowa i modernizacja systemu dróg lokalnych i subregionalnych 
3.3. Rozwój i integracja różnych form transportu publicznego 
3.4. Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi w mieście 
3.5. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz 

ciepłowniczej 
3.6. Racjonalny i stabilny system zbiórki, odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych 
3.7. Poprawa jakości powietrza 

 
3.1. Budowa i modernizacja połączeń drogowych z siecią TEN-T  
Priorytetowe działania:  

• Budowa i modernizacja układu drogowego (wraz z obiektami drogowymi) po-
łączonego z siecią TEN-T  

• Usprawnienie ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację wewnętrznych dróg 
obwodowych  

• Wsparcie modernizacji infrastruktury kolejowej  

• Budowa systemu zarządzania ruchem drogowym  

• Podejmowanie działań wspierających budowę autostrady A2  
 
W sierpniu 2018 r. zakończono realizację projektu pn.: „Rozbudowa infrastruktury 
komunikacyjnej w ciągu ul. Rotmistrza W. Pileckiego w Siedlcach”, dofinansowanego  z EFRR, 
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RPO WM  2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej VII „Rozwój regionalnego systemu 
transportowego”, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa. Wartość całkowita projektu – 
56.385.776,29 zł, dotacja – 33.385.188,70 zł. Projekt składał się z 2 zadań, położonych w 
jednym ciągu drogowym: 

• zadanie 1 - „Budowa tunelu pod torami PKP, na przedłużeniu ulicy Kilińskiego do ulicy 
Składowej w Siedlcach”, 

• zadanie 2 - „Budowa III etapu śródmiejskiej obwodnicy Siedlec na odcinku od ul. 
Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego do ul. Składowej”,. 

Celem projektu była poprawa komunikacji w subregionie siedleckim poprzez uspójnienie 
układu dróg w Siedlcach z siecią TEN-T. Cel został osiągnięty poprzez następujące cele 
bezpośrednie: 

• poprawa dostępności węzła na kolejowej sieci TEN-T; 

• udostępnienie planowanego centrum przesiadkowego w Siedlcach oraz terenów 
inwestycyjnych; 

• zwiększenie płynności ruchu drogowego; 

• wzrost bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców miasta i subregionu 
siedleckiego; 

• poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście i subregionie siedleckim. 
 
3.2. Rozbudowa i modernizacja systemu dróg lokalnych i subregionalnych 
Priorytetowe działania: 

• Budowa dróg doprowadzających ruch do obszarów zabudowy mieszkaniowej w 
mieście 

• Budowa i modernizacja dróg na terenie miasta 

• Zwiększenie liczby miejsc parkingowych w mieście 

• Stworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych 
W ramach tego celu w 2018 r. Miasto: 

• zakończyło realizację projektu pn.: „Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w 
ciągu ul. Rotmistrza W. Pileckiego w Siedlcach”, składającego się z zadania nr 1 pn.: 
„Budowa tunelu pod torami PKP, na przedłużeniu ulicy Kilińskiego do ulicy Składowej 
w Siedlcach” i zadania nr 2 pn.: „Budowa III etapu śródmiejskiej obwodnicy Siedlec na 
odcinku od ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego do ul. Składowej”,  

• we wrześniu zakończyło projekt „Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach”, 
którego jednym z celów było zapewnienie większej ilości miejsc parkingowych w 
okolicach dworca kolejowego, 

• zrealizowało projekt „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5407W (ulicy Łukowskiej) w 
Siedlcach na odcinku od ulicy Południowej do ulicy Radzyńskiej” o całkowitej wartości 
2.174.500,00 zł; współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach 
„Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez 
Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” w kwocie 1.304.700,00 zł. Wykonany 
zakres rzeczowy robót na odcinku o długości 329m:  

⎯ budowa nawierzchni ulicy z betonu asfaltowego wraz z nowym 
oznakowaniem pionowym i poziomym, 

⎯ budowa zatoki autobusowej, 

⎯ budowa kanalizacji deszczowej, 



31 
 

⎯ budowa chodnika, zjazdów na posesje i ciągu pieszo - rowerowego z kostki 
brukowej, 

⎯ betonowej oraz zieleńców. 

• zrealizowało projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 5405W ulicy Monte Cassino w 
Siedlcach na odcinku od km 0+075 do km 0+365,56” o całkowitej wartości 
1.314.553,04 zł, współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach 
„Rządowego  Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez 
Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” w kwocie 500.000,00 zł. Wykonany 
zakres rzeczowy robót na odcinku o długości 290,56 m:  

⎯ budowa z betonu asfaltowego nawierzchni ulicy i obustronnych pasów ruchu 
dla rowerów (przy zewnętrznych krawędziach jezdni - od strony chodników) 
wraz oznakowaniem pionowym i poziomym; 

⎯ budowa ronda na skrzyżowaniu z ul. Okrężną; 

⎯ przebudowa oświetlenia na energooszczędne oprawy LED; 

⎯ budowa chodników i zjazdów na posesje z kostki brukowej betonowej. 

• zrealizowało projekt pn.: „Budowa ulicy Myśliwskiej” o wartości robót 1.467.349,10 
zł. Wykonany zakres rzeczowy na odcinku o długości 276,3 m: 

⎯ budowa nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, 

⎯ budowa chodników, ścieżki rowerowej, zjazdów na posesje z kostki 
brukowej betonowej oraz zieleńców, 

⎯ budowa kanalizacji deszczowej, 

⎯ budowa mikrokanalizacji teleinformatycznej. 

• zrealizowało projekt pn.: „Budowa ulicy 3KDD (obecnie ul. Lewandowskiego) na 
odcinku od ulicy Piaskowej do ulicy Żytniej”, o wartości robót 1.557.141,46 zł. 
Wykonany zakres rzeczowy:  

⎯ budowa nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o długości 235 m, 

⎯ budowa chodnika, ścieżki rowerowej, zjazdów z  kostki brukowej 
betonowej, 

⎯ budowa kanalizacji deszczowej, 

⎯ budowa oświetlenia z energooszczędnymi oprawami LED. 

• zrealizowało projekt pn.: „Budowa ulicy Stokrotki oraz Zielnej na odcinku od ulicy 
Stokrotki w kierunku południowym wraz z oświetleniem i odwodnieniem”, o wartości 
robót 1.699.000,00 zł. Wykonany zakres rzeczowy:  

⎯ budowa nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej o długości 392 m, 

⎯ budowa chodnika i zjazdów na posesje z kostki brukowej betonowej, 

⎯ budowa kanalizacji deszczowej, 

⎯  budowa oświetlenia z energooszczędnymi oprawami LED. 

• zrealizowało projekt pn.: „Budowa ulicy Kalinowej”, o wartości robót 967.530,74 zł. 
Wykonany zakres rzeczowy:  

⎯ budowa nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej o długości 382,87 
m, 

⎯ budowa chodnika i zjazdów na posesje z kostki brukowej betonowej, 

⎯ budowa kanalizacji deszczowej. 

• zrealizowało projekt pn.: „Budowa ulicy Murarskiej”, o wartości robót 79. 950,00 zł. 
Wykonany zakres rzeczowy:  

⎯ budowa pieszo - jezdni z kostki brukowej betonowej o długości 92,36 m, 
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⎯ budowa kanalizacji deszczowej. 
 
3.3. Rozwój i integracja różnych form transportu publicznego 
Priorytetowe działania: 

• Budowa multimodalnego centrum przesiadkowego 

• Modernizacja obiektów dworcowych i przystanków transportu publicznego 

• Modernizacja taboru autobusowego 

• Rozwój systemu informacji o transporcie publicznym 

• Promocja korzystania z transportu publicznego w mieście 
 

We wrześniu 2018 r. zakończono realizację projektu „Budowa Centrum Przesiadkowego w 
Siedlcach”, który uzyskał dotację z EFRR, RPO WM 2014-2020, Priorytet IV „Przejście na 
gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, 
Poddziałanie 4.3.1 „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”, 
Typ projektów: „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”. Wartość 
dotacji wyniosła 11.507.345,30 zł, przy koszcie całkowitym 15.323.653,08 zł.  
Celem była poprawa jakości powietrza poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń 
powodowanych przez zwiększony ruch drogowy, który został osiągnięty dzięki realizacji 
następujących celów bezpośrednich: 

• zapewnienie większej ilości miejsc parkingowych w okolicach dworca kolejowego, 

• ułatwienia dostępu do komunikacji autobusowej (publicznej i prywatnej) oraz 
kolejowej; 

• poprawa jakości obsługi pasażerów, 

• dostarczenia podróżnym (w Siedlcach i na obszarze powiązanym) informacji w czasie 
rzeczywistym o ruchu autobusów zapewniających dojazd do Centrum 
Przesiadkowego; 

• redukcja przejazdów indywidualnymi środkami transportu na rzecz przejazdów 
transportem publicznym (efekt substytucji ruchu samochodowego); 

• ograniczenie negatywnego wpływu ruchu pojazdów na stan środowiska i komfort 
życia mieszkańców; 

 
3.4. Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi w mieście 
Priorytetowe działania: 

• Rewitalizacja terenów zieleni urządzonej 

• Ochrona i poprawa stanu wód powierzchniowych 

• Poprawa zagospodarowania terenów parkowych oraz rekreacyjnych wokół Zalewu 
nad Muchawką 

• Ochrona obszarów cennych przyrodniczo 
W ramach realizacji powyższych celów w 2018 roku na terenach komunalnych: 

• posadzono 453 drzewa i około 9.800 krzewów (łącznie z działaniami innych 
wydziałów, jednostek organizacyjnych i innych osób realizujących własne zadania na 
terenach komunalnych).  

• usunięto 650 drzew i krzewów z powierzchni około 7.800 m kw. (łącznie z działaniami 
innych wydziałów, jednostek organizacyjnych i innych osób realizujących własne 
zadania na terenach komunalnych), 

• zabiegami pielęgnacyjnymi objęto około 1.500 drzew i około 15 m kw. krzewów. 
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Utrzymaniem zieleni (w różnej formie – parki, skwery, trawniki, tereny rekreacyjne, tereny 
osiedlowe) objętych jest około 54,6 ha terenów komunalnych. 
 
3.5. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodnokanalizacyjnej oraz ciepłowniczej 
Priorytetowe działania 

• Rozbudowa i modernizacja infrastruktury poboru i dostarczania wody 

• Rozbudowa i modernizacja infrastruktury odprowadzania i oczyszczania ścieków 

• Rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej 

• Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wytwarzania i dostarczania ciepła 
Zadania w zakresie budowy i rozbudowy sieci wodociągowych, sanitarnych i kanalizacji 
deszczowych w Mieście realizowane są przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. 
z o.o. W 2018r., realizując wieloletni Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 
urządzeń kanalizacyjnych, na terenie miasta wykonano: 

• 2.201,0 mb sieci wodociągowych, 

• 2.899,7 mb sieci kanalizacyjnych, 

• 2.151,2 mb sieci kanalizacji deszczowej. 
Według stanu na 31.12.2018 r. PWiK eksploatuje w granicach administracyjnych miasta: 

• wodociągi o dł. 193,5 km ( tym sieci magistralne – 14,8 km, sieci rozdzielcze – 178,7k 
m), 

• kanalizacja sanitarna o dł. 177,8 km, 

• kanalizacja deszczowa o dł. 118,38 km. 
Za wytwarzanie i dystrybucję energii cieplnej do celów ogrzewania oraz ciepłej wody 
użytkowej odpowiada Przedsiębiorstwo Energetyczne Sp. z o.o., które w 2018 r. zrealizowało 
następujące zadania: 

• wybudowanie 2.100 mb preizolowanych sieci ciepłowniczych, w zakresie średnic Dn 
32-125, 

• wykonanie i uruchomienie 29 nowych węzłów ciepłowniczych o mocy: 125 – 550 kW 
cieplnych (w tym 11 własnych oraz 18 węzłów zrealizowanych na indywidualne 
zlecenia odbiorców), 

• podłączenie 10 nowych obiektów mieszkalnictwa wielorodzinnego przy ulicy:  

⎯ Kilińskiego 35, 

⎯ Łąkowej A i B, 

⎯ Nowy Świat F, 

⎯ Żyburowej. 2 i 3,  

⎯ Wojewódzkiego 1A i 1 B; 

⎯ Gospodarczej 13, 

⎯ 3-go Maja 60. 

• podłączenie 5 nowo realizowanych obiektów użyteczności publicznej i handlowo-
usługowych: 

⎯ zakład produkcyjny Valmont Polska Sp. z o.o. przy ul. Sucharskiego, 

⎯ galeria handlowa AMB przy ul. Starowiejskiej, 

⎯ kompleks handlowy HOPSTOP przy ul. Partyzantów, 

⎯ budynek przedszkola przy ul. Hłaski,  

⎯ budynek usługowy PEC Serwis Sp. z o.o. ul. Starzyńskiego 7. 
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3.6. Racjonalny i stabilny system zbiórki, odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych. 
Priorytetowe działania: 

• Udoskonalanie systemu zbiórki, transportu i odbioru odpadów 

• Modernizacja i rozbudowa instalacji zagospodarowania odpadów 

• Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami 
komunalnymi 

W 2018 roku odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych odbywał się na 
podstawie umów zawartych z wykonawcami wybranymi w trybie przetargów 
nieograniczonych. Z sektora I, II i III odpady odbierał PUK SERWIS Spółka z o.o., a z sektora IV 
Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o.  
Odpady komunalne z terenu miasta odbierane były jako zmieszane lub w podziale na frakcje: 
papier i tektura; metale; tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - zbierane w 
jednym pojemniku/worku; szkło; odpady zielone (czyli skoszona trawa, liście, rozdrobnione 
gałęzie i inne części roślin pochodzących z prac porządkowych w ogrodach), istniała 
możliwość zbierania odpadów zielonych w przydomowych kompostownikach; popiół z 
palenisk domowych; odzież i tekstylia; odpady higieniczne; meble i inne odpady 
wielkogabarytowe; odpady budowlane i rozbiórkowe. 
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkanych odbywał się na podstawie 
indywidualnych umów zawartych przez właścicieli takich nieruchomości z przedsiębiorcami, 
wpisanymi do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Siedlce. 
W 2018 roku z nieruchomości z terenu miasta odebrano łącznie 28.008,140 ton odpadów 
komunalnych, w tym: 

• 21.688,57 ton stanowiły odpady odebrane z nieruchomości zamieszkanych,  
6.319,570 ton to odpady komunalne odebrane z nieruchomości niezamieszkanych. 
Ponadto mieszkańcy dostarczyli bezpośrednio do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych 341,335 ton odpadów. 
Podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umów zawartych z Miastem w 2018 
r. odebrały łącznie 21.688,57 ton, w tym 7.407,96 ton stanowiły odpady zebrane 
selektywnie. 
Bezpośrednio z nieruchomości zamieszkanych odebrano: 

• 2.404,82 ton odpadów zielonych, 

• 623,24 ton papieru,  

• 1.016,90 ton plastiku, metali i opakowań wielomateriałowych, 

• 609,62 ton szkła, 

• 661,56 ton popiołu, 

• 67,06 ton odzieży i tekstylia, 

• 370,20 ton odpadów higienicznych, 

• 6,64 ton zmieszanych odpadów opakowaniowych. 
Ponadto wykonawcy ww. usługi odebrali na zgłoszenia telefoniczne mieszkańców miasta: 

• 518,04 ton odpadów wielkogabarytowych, 

• 1.129,88 ton odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 
W 2018 r. osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami: 

• niektórych frakcji odpadów komunalnych tj. papieru, metali, tworzyw sztucznych i 
szkła wyniósł 33,17%,  
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• odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne wyniósł 99 %. 
W obu przypadkach był wyższy od wymaganego poziomu, ustalonego w załączniku do 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 
frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167). 
Według załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w 
sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412), dopuszczalny poziom masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji (OUB) przekazywanych do składowania w 2018 r. w 
stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. powinien wynosić ≤ 40 %. Miasto 
osiągnęło 24,70%, zatem poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji 
przekazanych do składowania został osiągnięty.  

 
3.7. Poprawa jakości powietrza 
Priorytetowe działania: 

• Termomodernizacja obiektów budowlanych 

• Redukcja emisji CO2 i zanieczyszczeń z transportu 

• Modernizacja i rozbudowa infrastruktury ciepłowniczej służącej zmniejszeniu 
poziomu zanieczyszczenia powietrza 

• Wprowadzanie oszczędnych technologii wytwarzania i magazynowania energii ze 
źródeł odnawialnych 

 
W ramach likwidacji „niskiej emisji” w centrum miasta do sieci ciepłowniczej 
Przedsiębiorstwa Energetycznego sp. z o.o. w Siedlcach przyłączono 8 istniejących obiektów, 
dzięki czemu zlikwidowano lokalne, indywidualne kotłownie i paleniska w:  

• 2 budynkach komunalnych wielorodzinnych przy ul. Kilińskiego 40 i 40A, 

• 3 budynkach mieszkalno-usługowych Zrzeszenia Właścicieli Zarządców Domów przy 
ul. Pułaskiego 8, ul. Sienkiewicza 11 i 14, 

• 3 budynkach handlowo-usługowych przy ul. Kraszewskiego 1A, Benedyktowicza 11 i 
Floriańskiej 11. 

Łączna moc zlikwidowanych, niskoemisyjnych źródeł ciepła wyniosła ok. 500 kW. 
Rozpoczęto także proces likwidacji węzłów grupowych: 

• w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Sienkiewicza 49, 

• w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. 
 
Cel strategiczny 4: Dobre warunki i jakość życia dla Siedlczan. 
Cele szczegółowe:  

4.1. Prowadzenie polityki przestrzennej służącej osiągnięciu ładu 
przestrzennego  

4.2. Rewitalizacja obszarów problemowych i tworzenie wysokiej jakości 
przestrzeni publicznych  

4.3. Rozwój budownictwa mieszkaniowego  
4.4. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa publicznego  
4.5. Rozwój nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej  
4.6. Podniesienie poziomu usług ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej  
4.7. Podniesienie poziomu usług z zakresu pomocy społecznej  
4.8. Rozwój oferty wychowania przedszkolnego i opieki nad dziećmi  
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4.9. Wsparcie działalności organizacji pozarządowych  
 

4.1. Prowadzenie polityki przestrzennej służącej osiągnięciu ładu przestrzennego 
 
Priorytetowe działania: 

• Opracowywanie w pierwszej kolejności planów miejscowych dla obszarów 
szczególnie ważnych z punktu widzenia interesu publicznego 

• Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej 

• Rewitalizacja i odnowa terenów zdegradowanych 
 

W ramach prac nad rewitalizacją i odnową terenów zdegradowanych od 2017 r. realizowany 
jest projekt pn. „Rewitalizacja obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku 
IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach”, który 
jest obiektem dziedzictwa historycznego, położonym w obszarze problemowym wskazanym 
do rewitalizacji w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Siedlce na lata 2016 – 2020. 
 
4.2. Rewitalizacja obszarów problemowych i tworzenie wysokiej jakości przestrzeni 
publicznej 
Priorytetowe działania: 

• Organizowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz szkoleń dla dorosłych z 
obszarów problemowych 

• Renowacja i modernizacja obiektów dziedzictwa historycznego 

• Przywracanie lub nadawanie nowych funkcji zdegradowanym obszarom 

• Zagospodarowanie centrum miasta 
 
W 2018 r. miasto kontynuowało realizację projektu pn. „Rewitalizacja obszaru 
zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. 
Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach”. 
W 2018 r. budynek łącznika został oddany w użytkowanie szkole i uczniowie rozpoczęli w 
nim naukę od 1 września 2018 r. Od kwietnia 2018 r. realizowany jest II etap tej inwestycji tj. 
roboty w głównym budynku IV LO. Zakończenie planowane jest na 1.07.2019 r. 
W 2018 roku, w ramach realizacji powyższego celu, ze środków finansowych Miasta 
udzielono 468.815,57 zł dotacji 6 różnym podmiotom na prowadzenie dziennych placówek 
wsparcia środowiskowego. Do świetlic uczęszczało wówczas łącznie 131 dzieci mających 
trudności w nauce, pochodzących z rodzin najuboższych, zagrożonych marginalizacją. 
Świetlice pełniły przede wszystkim funkcję opiekuńczą i wychowawczą. Dzieci spędzały 
aktywnie czas pod opieką dorosłych oraz otrzymywały m.in. pomoc w nauce, rozwiązywaniu 
problemów rodzinnych, rozwijaniu zainteresowań. Uczestniczyły w zajęciach plastycznych, 
muzycznych, sportowych, literackich, profilaktycznych i socjoterapeutycznych. Większość 
placówek organizowała też dla swoich wychowanków atrakcje podczas ferii zimowych i 
wakacji.  
Pracownicy MOPR, wzorem poprzednich lat, organizowali cykliczne spotkania edukacyjne dla 
rodziców mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (połączone 
z zajęciami dla dzieci) w ramach „Klubu Rodzica”. W 2018 roku na spotkania uczęszczało 15 
rodzin. 
Pedagodzy zatrudnieni w MOPR przeprowadzili 7 spotkań rodzin zastępczych jako grupy 
wsparcia. 
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MOPR kontynuował kierowanie osób z trudnościami na rynku pracy do zatrudnienia 
socjalnego w Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach, prowadzonym przez Caritas Diecezji 
Siedleckiej. W 2018 r. pracownicy socjalni MOPR wydali łącznie 129 opinii wraz ze 
skierowaniami do zajęć w CIS. Z informacji uzyskanych z Centrum wynika, że 30 osób 
zakończyło pomyślnie Indywidualny Program, natomiast 19 uczestników przerwało bądź 
zrezygnowało z realizacji Programu. 
 
4.3. Rozwój budownictwa mieszkaniowego 
Priorytetowe działania: 

• Modernizacja mieszkań komunalnych 

• Wsparcie budowy mieszkań w systemie budownictwa społecznego 

• Rewitalizacja zdegradowanej tkanki mieszkaniowej 
W ramach poprawy warunków mieszkaniowych Miasto wydało w 2018 r. na prace 
remontowe w budynkach komunalnych kwotę 642.863,43 zł. Przeprowadzone prace w 
lokalach pod zasiedlenie objęły malowanie ścian i sufitów, gruntowanie, szpachlowanie, 
remont i wymianę podłóg (wykładziny) wraz z izolacją przeciwwilgociową i termiczną, 
wykonanie nowej lub sprawdzenie i udrożnienie starej wentylacji grawitacyjnej; przebudowę 
i remont pieców i trzonów kuchennych z oczyszczeniem kanałów wentylacyjnych, remonty 
instalacji sanitarnych i elektrycznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. W budynku 
przy ul. Spokojnej 24 wymieniono liczniki ciepła, koszt - 69.639,61 zł. W 2018 r., w ramach 
wsparcia budownictwa mieszkalnego, na mocy porozumienia z 28 grudnia 2005 r., Miasto 
dopłaciło łącznie 183.433,09 zł do czynszów 60 mieszkań w budynku przy ul. I. Daszyńskiego 
6.  

Działając na rzecz rozwoju budownictwa mieszkaniowego w mieście Siedleckie TBS 
Sp. z o.o. w 2017 r. przygotowało nową inwestycję mieszkaniową tj. budynek wielorodzinny 
przy ul. Gospodarczej 13. Dokumentacja zakłada budowę 42 mieszkań o łącznej powierzchni 
użytkowej 1.909,96 m2, w standardzie „pod klucz”. Przewidywany koszt budowy wynosi 
7.923.000 zł. Miasto przekazało działkę o wartości 908.500,00 zł jako aport. Środki własne 
Siedleckiego TBS wynoszą 2.533.751,82 zł, partycypacja przyszłych najemców – 1.980.748,18 
zł i kredyt na 360 miesięcy z BGK w Warszawie – 2.500.000,00 zł. 
W dniu 15.03.2018 r. podpisano umowę z generalnym wykonawcą robót budowlanych – 
firmą "Pol-Dom" Ewa Strus, Zdzisław Strus Spółka Jawna w Siedlcach, a następnie przekazano 
wykonawcy plac budowy z dokumentacją projektową i rozpoczęto roboty. Budowa zostanie 
zakończona we wrześniu 2019 r. Zasiedlanie mieszkań planuje się na październik 2019 r. 
 
4.4. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa publicznego 
Priorytetowe działania: 

• Wspieranie działalności służb mundurowych (policji, straży miejskiej, straży pożarnej) 

• Modernizacja i rozbudowa infrastruktury służącej bezpieczeństwu mieszkańców 

• Wspieranie inicjatyw zapobiegających szkodliwym efektom patologii społecznych 
(alkoholizmu, przemocy) 

• Podejmowanie działań w kierunku przeniesienia więzienia z centrum miasta na 
tereny peryferyjne 

W ramach realizacji powyższego celu miasto sfinansowało kwotą 120.000,00 zł dodatkowe 
patrole piesze i zmotoryzowane wystawione przez Komendę Miejską Policji w Siedlcach. 
Kwotą 30.000,00 zł dofinansowało także zakup samochodu osobowego Toyota Corolla dla 
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach. 
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W ramach rozbudowy monitoringu miejskiego zakupiono i zainstalowano nowy, drugi serwer 
za kwotę 15.799,35 zł. Za sumę 8.610,00 zł. przeprowadzono modernizację systemu poprzez 
podłączenie istniejącego punktu kamerowego przy ul. Sokołowska/Cmentarna do centrum 
monitoringu z wykorzystaniem istniejącej kanalizacji światłowodowej. Na konserwację 
systemu wydatkowano 31.242,00 zł. 
W sześciu punktach alarmowych wymieniono akumulatory za kwotę 11.999,88 zł. System 
alarmowy jest na bieżąco poddawany kontrolom poprzez jego testowanie. 
 
31 grudnia 2018 r. Miasto podpisało umowę grantową o dofinansowanie projektu 
„Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i 
obwodzie wołyńskim”. To projekt partnerski, w którym Miasto jest liderem, a partnerami są: 
Departament Państwowej Służby Ratunkowej Ukrainy na Wołyniu, Gmina Korczew oraz 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach. Całkowita wartość projektu 
wynosi 1.838.209,00 euro, łączna kwota dotacji – 1.652.119,09 euro, w tym KM PSP w 
Siedlcach uzyska dotację w wysokości 792.783,79 euro.  
Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pożarowego, czemu będzie służyć 
zakup nowych pojazdów przeciwpożarowych i specjalistycznego sprzętu, utworzenie 
kompleksu szkoleniowego, warsztatu naprawy i konserwacji sprzętu ochrony dróg 
oddechowych i ubrań gazoszczelnych, regionalna baza środków gaśniczych i neutralizatorów, 
modernizacja systemu łączności radiowej m.in. w PSP w Siedlcach.  
W 2018 r. Mazowiecki Szpital Wojewódzki wykonał roboty budowlane związane z 
rozbudową istniejącej infrastruktury zasilania obiektów szpitala w energię elektryczną w 
sposób umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie oddanego do użytku w 2018 r. 
Sieleckiego Ośrodka Onkologii. W wyniku realizacji inwestycji stworzono warunki do 
prawidłowego funkcjonowania urządzeń technicznych w szpitalu, tym samym umożliwiono 
uruchomienie pełnego zakresu usług medycznych dla pacjentów zagrożonych chorobami 
nowotworowymi. 
W ramach działań służących osiągnieciu powyższego celu Miasto zrealizowało: 

• projekt pn. „Budowa oświetlenia ulicy Liliowej” o wartości robót 78.700,00 zł, w 
którym m.in. wymieniono oprawy oświetleniowe na energooszczędne LED. 

• budowę „Bezpiecznego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Warszawskiej, 
Plażowej i Dylewicza” o wartości robót 39.000,00zł, 

• zabezpieczenie przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów na przejeździe 
kolejowym na ul. Składowej, 

• wyniesione przejście dla pieszych na ul. Wyszyńskiego. 
4.5. Rozwój nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej 
Priorytetowe działania: 

• Rozwój e-usług 

• Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej 

• Zwiększenie przepustowości łączy internetowych 
 
Miasto Siedlce sukcesywnie rozwija e-usługi na platformie ePUAP zgodnie z możliwościami 
otoczenia prawnego. Główne obszary e-usług to usługi budżetowe, konsultacje społeczne i 
inne.  
W ramach realizacji tego celu w 2018 r. w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim:  

• uruchomiono elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA, 
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• rozbudowano infrastrukturę informatyczną poprzez zakup 135 komputerów na 
potrzeby Siedleckiego Centrum Onkologii, 

• uruchomiono system kolejkowy wspierający obsługę pacjentów Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego, 

• rozbudowano infrastrukturę teletechniczną Szpitala w tym: system monitoringu 
CCTV, system kontroli dostępu, system sygnalizacji włamania i napadu, system 
przyzywowy, system przeciwpożarowy, 

• rozbudowano system telefonii stacjonarnej poprzez modernizację centrali 
telefonicznej wraz z uruchomieniem telefonii bezprzewodowej DECT. 

Szpital wziął także udział w pilotażu oraz produkcyjnym uruchomieniu elektronicznych recept 
lekarskich. 
 
4.6. Podniesienia poziomu usług ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej 
Priorytetowe działania: 

• Rozwój specjalistycznej opieki medycznej 

• Poprawa świadczeń podstawowej opieki medycznej 

• Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służby zdrowia 

• Realizacja działań profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia 

• Rozwój usług ratownictwa medycznego 
 
W lutym 2018 r. SP ZOZ w Siedlcach podpisał umowę o dofinansowanie projektu 
„Doposażenie ośrodka implantacji stymulatorów i defibrylatorów w nowoczesny sprzęt 
diagnostyczno-leczniczy w SPZOZ w Siedlcach”, którego wartość całkowita wynosi 1.900.000 
zł, a dotacja – 1.520.000 zł. Miasto zapewnia wkład własny. 
W ramach projektu w aparaturę medyczną w szpitalu miejskim wyposażone zostaną: 
Ośrodek Implantacji Stymulatorów i Defibrylatorów, Ośrodek Intensywnej Terapii 
Kardiologicznej oraz Ośrodek Kontroli Stymulatorów i Defibrylatorów. W planach jest zakup 
m.in. aparatu RTG, stołu operacyjnego, echokardiografu, aparatu EKG, zestawu Holtera, 
defibrylatora, monitora parametrów życiowych, zestawu do koagulacji i zestawu 
reanimacyjnego. Dzięki realizacji projektu poprawi się opieka nad osobami cierpiącymi na 
choroby układu krążenia. 
 
W 2018 r. w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach wykonano: 

• modernizację dotychczasowych pomieszczeń SOR oraz pozyskanych po byłym 
Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Powierzchnia użytkowa wszystkich 
pomieszczeń na potrzeby nowoprojektowanego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 
w budynku 1A, 1C i 1E wyniosła 1.402 m2. Utworzono również dodatkowe 2 gabinety 
konsultacyjne, 2 zabiegowe, stanowiska do intensywnej terapii (5, w tym izolatka), 
intensywnego nadzoru (3) oraz miejsca dekontaminacji pacjentów. Powstała nowa 
centrala wentylacyjnej z odzyskiem ciepła i instalacją wentylacji w pomieszczeniach 
SOR oraz został zakupiony i zainstalowany dodatkowy agregat prądotwórczy.  

• dokonano wymiany wyeksploatowanego aparatu rezonansu magnetycznego na 
aparat z opcją kardiologiczną, co przyczyniło się do rozszerzenia katalogu świadczeń o 
nowoczesne możliwości obrazowo - diagnostyczne pacjentów z chorobami mięśnia 
sercowego; 

• oddano do użytkowania budynek Siedleckiego Centrum Onkologii wraz z 
wyposażeniem; 
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• zakupy, dostawy, montaż sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału 
Kardiologicznego, Ośrodka Kardiologii Inwazyjnej, Pracowni Tomografii 
Komputerowej, Pracowni Rezonansu Magnetycznego, Pracowni Elektrofizjologii, 
Zakładu Rehabilitacji Stacjonarnej oraz Zakładu Rehabilitacji Dziennej;  

• roboty budowlane związane z modernizacją pomieszczeń Oddziału Ortopedyczno-
Urazowego oraz adaptacją pomieszczeń dla Pododdziału Neurochirurgii na III piętrze 
w budynku A. Powierzchnia użytkowa po wykonaniu robót wyniosła 1.338 m2. W 
wyniku wykonanych prac zmieniono układ funkcjonalno – przestrzenny pomieszczeń, 
dostosowując je do aktualnych przepisów higieniczno – sanitarnych. Zbiorowe toalety 
dla pacjentów zastąpiono łazienkami przy salach łóżkowych. Z pomieszczeń Oddziału 
wydzielono sale dla pacjentów septycznych (trudno gojące się rany) oraz izolatki dla 
pacjentów z obniżoną odpornością. Zmodernizowany Oddział został wyposażony w 
wentylację mechaniczną. Łącznie uzyskano przestrzeń dla 56 łóżek na Oddziale 
Ortopedyczno – Urazowym oraz 10 łóżek na Pododdziale Neurochirurgii. 
Dotychczasowe, wyeksploatowane wyposażenie Oddziału zostało zastąpione nowym. 
Wymieniono m.in. łóżka szpitalne, meble w salach łóżkowych, gabinetach 
zabiegowych i pomieszczeniach dla personelu. Oddział został wyposażony w 
nowoczesną aparaturę medyczną, w tym: centrale intensywnego nadzoru, aparat 
USG, defibrylator, kardiomonitory. 

• doposażenie oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz Bloku Operacyjnego w 
sprzęt i aparaturę medyczną w celu poprawy możliwości diagnostycznych oraz jakości 
udzielanych świadczeń medycznych. 

 
4.7. Podniesienie poziomu usług z zakresu pomocy społecznej 
Priorytetowe działania: 

• Wspieranie finansowe i organizacyjne funkcjonowania instytucji pomocy społecznej 

• Organizacja pomocy dla osób najuboższych, starszych, wykluczonych i 
niepełnosprawnych 

• Wsparcie działań organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych 
świadczących pomoc osobom potrzebującym 

 
W 2018 roku wsparciem w formie pracy socjalnej oraz pomocą pieniężną i niepieniężną 
objęto 1.864 rodziny, co daje łączną liczbę 4.140 osób. Ponadto pomocy udzielono: 

• na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 134 
rodzinom,  

• na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – wg stanu na dzień 
31.12.2018 r. w rejestrze świadczeniobiorców figurowało 5.406 rodzin,  

• na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych – średnio miesięcznie 3.333 
rodzinom,  

• na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – średnio 
miesięcznie 392 rodzinom, 

• na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych – 663 osobom i rozpatrzono 95 wniosków w ramach programu 
„Aktywny samorząd”. 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał 5.025 orzeczeń. 
W 2018 r. liczba osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych w miejscu 
zamieszkania wyniosła 200 osób i obejmowała łącznie 62.138 godzin. Usługi opiekuńcze 
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świadczone są również w „Domu nad Stawami” Domu Pomocy Społecznej – w 2018 r. 
przyznano je 13 osobom.  
Do domu pomocy społecznej skierowano 40 osób (w tym 33 do DPS w Siedlcach i 7 na 
terenie innych powiatów). Miasto poniosło odpłatność za pobyt 61 osób w domach pomocy 
społecznej na terenie innych powiatów. 
Obecnie na terenie Miasta działają placówki wsparcia dziennego dla dzieci (w 2018 r. 
funkcjonowało 6 Świetlic, którym Miasto udzieliło dofinansowania), bezpłatna łaźnia, pralnia, 
magazyn odzieży, sprzętu domowego, żywności, przedmiotów ortopedycznych i sprzętu 
rehabilitacyjnego, 2 magazyny żywności dystrybuujące żywność dla organizacji 
pozarządowych. 
Schronienie w mieszkaniach wspieranych otrzymały 32 osoby bezdomne, a 20 osób, w 
ramach współpracy Miasta ze Stowarzyszeniem Hilritas, otrzymało schronienie w Schronisku 
dla Osób Bezdomnych przy ul. Południowej 1. Mieszkania wspierane prowadził na zlecenie 
Miasta Polski Komitet Pomocy Społecznej.  
 
4.8. Rozwój oferty wychowania przedszkolnego i opieki nad dziećmi  
Priorytetowe działania:  

• Rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci przedszkoli 

• Rozwijanie systemu opieki nad dziećmi do lat 3. 

• Wsparcie dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych 
 

W roku szkolnym 2017/18 utworzono dodatkowe oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych dla dzieci nieprzyjętych do jednostek publicznych w procesie rekrutacyjnym. 
W Szkole Podstawowej nr 9, 11 i 12 powołano po jednym oddziale dla dzieci 3 – 4 - letnich, w 
którym umieszczono odpowiednio 20, 17 i 25 dzieci. Ponadto w Szkole Podstawowej nr 12 
otworzono oddziały dla dzieci 3, 4 i 5-letnich, każdy po 25 osób. Łączna liczba nowo 
otwartych oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych wyniosła 6.  
 
4.9. Wspieranie działalności organizacji pozarządowych 
Priorytetowe działania: 

• Organizowanie konkursów na granty dla organizacji pozarządowych realizujących 
zadania własne miasta 

• Wsparcie budowy i modernizacji pomieszczeń dla lokalnych organizacji 
pozarządowych 

• Tworzenie programów pomocowych dla organizacji pozarządowych 
rozpoczynających swoją działalność 

 
W 2018 r. miasto Siedlce wspierało działalność organizacji pozarządowych skierowaną do 
mieszkańców Siedlec w następujących formach:  

• zlecanie realizacji zadań publicznych i przekazywanie na ten cel dotacji z budżetu 
miasta, 

• zakup usług, 

• pomoc w pozyskaniu lokalu na działalność statutową. 
Zasady, zakres przedmiotowy, priorytetowe zadania publiczne, formy i sposób współpracy są 
corocznie określane przez Radę Miasta Siedlce w programie współpracy z podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Podjęcie uchwały jest poprzedzone 
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procedurą otwartych konsultacji społecznych założeń projektu rocznego programu 
współpracy. 
 

VI. Realizacja Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Miasta Siedlce w 2018 roku. 

 

Lp. Opis przedsięwzięcia 
Podmiot 

realizujący 
Koszt 

[zł brutto] 
Źródła 

finansowania 
Opis realizacji zadania 

1. 

Ograniczenie  
i likwidacja źródeł 

niskiej emisji poprzez 
rozbudowę  

i modernizację systemu 
ciepłowniczego, w tym 

uciepłownienie 
centrum Siedlec. 

Przedsiębiorstwo 
Energetyczne  
w Siedlcach  

Sp. z o.o.  
 

380 000,00 
 

 
 
ok. 100 000 

 
 
 

 
środki własne 

 
 
 

nakłady 
odbiorców  

na 
indywidualne 

węzły 
ciepłownicze  

W ramach realizacji zadania 
w 2018 r. do ciepła 
systemowego w 2018 roku 
zostało podłączonych 8 
budynków mieszkalnych 
zlokalizowanych w centrum 
miasta tj. przy  
ul. Kilińskiego 40 i 40A,  
ul. Pułaskiego 8,  
ul. Benedyktowicza 11,  
ul. Kraszewskiego 1A,  
ul. Sienkiewicza 11 i 14  
i ul. Floriańskiej 11.  

2. 

 
Rozbudowa 

centralnych systemów 
zaopatrywania 

 w energię cieplną  
z wykorzystaniem 

technologii 
ograniczających emisje 

zanieczyszczeń - 
podłączenia nowych 

odbiorców ciepła 
sieciowego, likwidacja 

niskiej emisji. 
 
 
  

Przedsiębiorstwo 
Energetyczne  
w Siedlcach  

Sp. z o.o. 
 
 
 
 
 
  

1 500 000,00 
 
ok. 500 000 

 
 
 
 
 
 
  

środki własne 
 

nakłady 
odbiorców  

na 
indywidualne 

węzły 
ciepłownicze 

 
 
  

Podłączenie 
noworealizowanych 
obiektów mieszkaniowych do 
efektywnego źródła – ciepła 
systemowego – łącznie 15 
budynków wielorodzinnych  
i usługowych zlokalizowanych 
przy ul. Nowy Świat,  
ul. Łąkowej,  ul. Hłaski, 
ul. Żyburowej 2 i 3,  
ul. Wojewódzkiego 1A i 1B,  
ul. Gospodarczej 13,  
ul. Partyzantów 16ABC,  
ul. Starowiejskiej,  
ul. Kilińskiego 35,  
ul. Sucharskiego 
 i ul. Starzyńskiego 7 

Przedsiębiorstwo 
Energetyczne  
w Siedlcach  

Sp. z o.o.  

300 000,00 
 

ok. 25 000 
 
 
 
  

środki własne 
 

nakłady 
odbiorców  

na 
indywidualne 

węzły 
ciepłownicze 

Rozpoczęto proces likwidacji 
2 najstarszych, grupowych 
węzłów cieplnych i układów 
niskoparametrowych sieci 
cieplnej – wykonano  
5 indywidualnych przyłączy  
i węzłów cieplnych  
w budynkach przy  
ul. Joselewicza 3,  
ul. Bpa Świrskiego 43AB,  
ul. Sienkiewicza 43 i 45,  
pl. Tysiąclecia 16 
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Lp. Opis przedsięwzięcia 
Podmiot 

realizujący 
Koszt 

[zł brutto] 
Źródła 

finansowania 
Opis realizacji zadania 

3. 

 
 

 
 

Kształtowanie 
właściwych zachowań 
społecznych poprzez 

propagowanie 
kogeneracji, 
konieczności 

oszczędzania energii 
cieplnej i elektrycznej 
oraz uświadamianie o 
szkodliwości spalania 
paliw niskiej jakości. 

Przedsiębiorstwo 
Energetyczne  
w Siedlcach  

Sp. z o.o.  

5 000,00 środki własne 

Kontynuacja „Lekcji ciepła  
w PEC w Siedlcach”, zajęcia 
edukacyjne skierowane 
zarówno do młodzieży 
szkolnej oraz  dzieci w wieku 
przedszkolnym w formie 
prezentacji ekologicznych, 
wycieczek technicznych 
prowadzone przez 
pracowników PE.  

Przedsiębiorstwo 
Energetyczne  
w Siedlcach  

Sp. z o.o. 

35 000,00 środki własne 

Uruchomienie systemu 
monitorowania jakości 
powietrza w 15 lokalizacjach 
w Siedlcach poprzez montaż 
na 14 obiektach przedszkoli 
miejskich oraz budynku PE 
przy ul. 10 Lutego czujników 
pomiarowych Airly. Podgląd 
bieżących wskazań poziomu 
zanieczyszczenia powietrza 
jest dostępny na stronie 
internetowej www.airly.eu. 

Przedsiębiorstwo 
Energetyczne  
w Siedlcach  

Sp. z o.o. 

15 000,00  środki własne 

Całoroczny najem 
powierzchni reklamowych na 
osiedlach domków 
jednorodzinnych  -  
4 lokalizacje. Edukacja  
o efektywnych źródłach 
ciepła oraz zagadnieniu 
związanym z paleniu w 
paleniskach domowych 
węglem wysokiej jakości. 

Miasto Siedlce 3 250,00  budżet miasta 

Najem powierzchni 
reklamowych w centrum 
miasta, w sezonie grzewczym 
– instalacja banerów w 
ramach akcji „Kochasz dzieci, 
nie pal śmieci”. 

Miasto Siedlce 
MPK  

w Siedlcach 
Spółka z o.o. 

- 
 

- 

W sezonie grzewczym 
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne  w Siedlcach 
Spółka z o.o. nieodpłatnie 
udostępnienia powierzchnię 
reklamową w środkach 
komunikacji miejskiej w celu 
umieszczenia plakatów akcji 
„Kochasz dzieci, nie pal 
śmieci”. 



44 
 

Lp. Opis przedsięwzięcia 
Podmiot 

realizujący 
Koszt 

[zł brutto] 
Źródła 

finansowania 
Opis realizacji zadania 

Miasto Siedlce 8 800,00 budżet miasta 

Działania edukacyjne 
prowadzone cyklicznie  
w ramach Europejskiego 
Tygodnia Zrównoważonego 
Transportu (rajd rowerowy 
zorganizowany dla młodzieży 
szkół średnich, konkurs 
rowerowy dla uczniów szkół 
podstawowych). 

4. Oczyszczanie miasta Miasto Siedlce 513 081,00 budżet miasta 

W ramach realizacji zadania 
zamiatano jezdnię i drogi na 
terenie miasta Siedlce. 
Zamiatanie mechaniczne  
(za pomocą zamiatarek 
jezdniowych zaopatrzonych  
w odkurzacz i zraszacz wodą) 
oraz uzupełniająco ręczne 
zamiatanie jezdni z zatokami 
parkingowymi i 
autobusowymi itp. Zakres 
prac uwzględniał  usuwanie 
przerostów  
i chwastów, oczyszczanie 
kratek ściekowych, wywóz 
zanieczyszczeń.  

5. 

Poprawa 
funkcjonowania 

transportu miejskiego – 
wymiana taboru 
autobusowego. 

Miejskie 
Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne 

w Siedlcach Sp. z 
o.o. 

1 574 000,00 
netto 

środki własne 

W ramach realizacji zadania 
dokonano zakupu 2 
fabrycznie nowych 
autobusów miejskich 
niskopodłogowych klasy 
maxi, przystosowanych do 
zasilania olejem napędo-
wym, spełniającym normę 
emisji spalin EURO 6. 

6. 

Urządzanie, 
utrzymywanie i 

ochrona terenów 
zieleni. 

Urządzanie, 
utrzymywanie i 

ochrona terenów 
zieleni. 

Miasto Siedlce 567 206,52 budżet miasta 

Zieleń urządzona – skwery, 
zieleńce, parki, ciągi zieleni 
ulicznej  
Wykonywane były 
następujące prace 
ogrodnicze i porządkowe: 
zakładanie, koszenie i 
pielęgnacja trawników, 
obsadzanie  
i pielęgnacja kwietników 
sezonowych i donic, koszenie 
runa parkowego, remont  
i konserwacja elementów 
małej architektury, 
zamiatanie i odśnieżanie 
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Lp. Opis przedsięwzięcia 
Podmiot 

realizujący 
Koszt 

[zł brutto] 
Źródła 

finansowania 
Opis realizacji zadania 

chodników, sprzątanie liści i 
śmieci, usuwanie gałęzi i 
drzew zniszczonych na skutek 
klęsk żywiołowych, oraz inne 
prace porządkowe. 

Urząd Miasta 
Siedlce 

200 000,00 budżet miasta 

Zieleń na terenach 
osiedlowych 
utrzymywana w ramach 
umowy na zarządzanie  
i administrowanie 
nieruchomościami 
komunalnymi. Ich pielęgnacja 
polegała na: koszeniu 
trawników, utrzymaniu 
czystości, odchwaszczaniu, 
przycinaniu krzewów, 
uzupełnianiu ubytków  
w żywopłotach, odnawianiu 
zniszczonych trawników. 
Prace wykonywane były na 
podstawie umów 
długookresowych.  

Urząd Miasta 
Siedlce 

223 258,34 
 

budżet miasta 
(ROŚ)  

Pielęgnacja drzewostanu 
miejskiego i parkowego 
Zakres prac obejmuje: 
kształtowanie koron drzew 
zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ludzi, 
budynków, pojazdów 
 i innych; zabiegi 
pielęgnacyjne – usuwanie 
martwych, zamierających lub 
uszkodzonych gałęzi; 
usuwanie drzew 
zamierających, martwych, 
stwarzających zagrożenia; 
wykonywanie cięć 
technicznych drzew 
ograniczających widoczność 
znaków drogowych.  
W 2018 roku na terenach 
miejskich posadzono 423 
drzewa i około 9800 szt. 
sadzonek krzewów (łącznie  
z działaniami innych 
wydziałów, jednostek 
organizacyjnych i innych osób 



46 
 

Lp. Opis przedsięwzięcia 
Podmiot 

realizujący 
Koszt 

[zł brutto] 
Źródła 

finansowania 
Opis realizacji zadania 

realizujących własne zadania 
na terenach komunalnych). 
Usunięto 650 drzew i krzewy 
z powierzchni około 7800 m2. 
(łącznie z działaniami innych 
wydziałów, jednostek 
organizacyjnych i innych osób 
realizujących własne zadania 
na terenach komunalnych). 
Zabiegami pielęgnacyjnymi 
objęto około 1500 drzew  
i około 15 m2 krzewów. 
Utrzymaniem zieleni (w 
różnej formie – parki, skwery, 
trawniki, tereny rekreacyjne, 
tereny osiedlowe) objęto 
około 54,6 ha terenów 
komunalnych. 

Urząd Miasta 
Siedlce 

57 780,00 budżet miasta 

Ograniczanie populacji 
gawronów 
Przeprowadzono akcję 
usuwania gniazd gawronów. 
Oprócz Parku Miejskiego 
„Aleksandria” i Starego Parku 
objęła również Skwer 
Wileński, pl. Tysiąclecia i 
teren Miejskiego Przedszkola 
Nr 6 (ul. Kazimierza 
Pułaskiego 59). Zgodnie z 
zezwoleniem Regionalnego 
Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Warszawie 
usuwanie gniazd gawronów 
ze Skweru Wileńskiego, placu 
1000-lecia i terenu 
Miejskiego Przedszkola Nr 6 
prowadzono od dnia 1 marca 
2018 r. do dnia 15 kwietnia 
2018 r. 

7. 
Leczenie i pielęgnacja 
pomników przyrody. 

Urząd Miasta 
Siedlce 

8 153,00 budżet miasta 

Usunięto 4 drzewa z alei 
pomnikowej wzdłuż ul. 
Janowskiej oraz posadzono 
30 szt. sadzonek lipy 
drobnolistnej w ramach 
odtworzenia zabytkowej alei. 

8. 
Nadzór nad gospodarką 

leśną. 
Urząd Miasta 

Siedlce 
1 200,00 budżet miasta 

Zadanie realizowane na 
bieżąco. 
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Lp. Opis przedsięwzięcia 
Podmiot 

realizujący 
Koszt 

[zł brutto] 
Źródła 

finansowania 
Opis realizacji zadania 

9. 

Edukacja mieszkańców 
w celu zmniejszenia 

ilości zbieranych 
odpadów 

niesegregowanych. 

Urząd Miasta 
Siedlce 

1 968,00 budżet miasta 
Zadanie realizowane na 

bieżąco. 

10.  
Likwidacja nielegalnych 

miejsc składowania 
odpadów komunalnych 

Urząd Miasta 
Siedlce 

1 148,75 budżet miasta 

W ramach zadania zlecono 
wykonanie usługi 
uporządkowania nielegalnych 
miejsc składowania odpadów 
komunalnych wraz 
z załadunkiem i transportem 
odpadów do Regionalnej 
Instalacji do Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych w 
Woli Suchożebrskiej.  Łącznie 
usunięto 2,94 Mg odpadów  
z 2 nielegalnych składowisk 
odpadów. 

11. 

Objęcie 
zorganizowanym 

systemem odbierania 
odpadów komunalnych  

wszystkich 
mieszkańców. 

Urząd Miasta 
Siedlce 

3 824 329,46 budżet miasta 

W ramach realizacji zadania 
przedsiębiorcy odebrali z 
nieruchomości zamieszkałych  
21 688,57 Mg odpadów 
komunalnych w tym:  
14 280,61 Mg zmieszanych 
odpadów komunalnych, 
2 404,82 Mg odpadów 
zielonych, 623,24 Mg 
papieru, 1 016,90 Mg 
plastiku, metali  
i opakowań 
wielomateriałowych, 609,62 
Mg szkła, 661,56 Mg popiołu, 
67,06 Mg odpadów w postaci 
odzieży i tekstyliów, 370,20 
Mg odpadów higienicznych, 
6,64 Mg zmieszanych 
odpadów opakowaniowych, 
518,04 Mg odpadów 
wielkogabarytowych oraz 
1 129,88 Mg odpadów 
budowlanych i 
rozbiórkowych. 

12. 

Eliminacja z terenu 
miasta azbestu  

i wyrobów 
zawierających azbest  
i dofinansowywanie 

działań polegających na 
likwidowaniu azbestu. 

Urząd Miasta 
Siedlce 

39 385,50 
NFOŚiGW, 
WFOŚiGW, 

budżet miasta 

W ramach realizacji zadania 
w 2018 r. łącznie usunięto i 
unieszkodliwiono 113,472 M, 
w tym: demontaż, transport  
i unieszkodliwienie wyrobów 
azbestowych o masie  
29,748 Mg a transport 
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Lp. Opis przedsięwzięcia 
Podmiot 

realizujący 
Koszt 

[zł brutto] 
Źródła 

finansowania 
Opis realizacji zadania 

i unieszkodliwienie wyrobów 
azbestowych o masie  
83,724 Mg.  

13. 

Dotacje celowe na 
dofinansowanie zadań 

służących ochronie 
środowiska i 

gospodarki wodnej ze 
środków budżetu 

miasta. 

Urząd Miasta 
Siedlce 

228 817,44 budżet miasta 

W ramach realizacji zadania 
w 2018 roku przyznano 78 
dotacji celowych na wymianę 
kotłów grzewczych oraz 2 
dotacje na przyłączenie do 
miejskiej sieci ciepłowniczej. 

14. 
Plan ograniczenia 

niskiej emisji dla Miasta 
Siedlce. 

Urząd Miasta 
Siedlce 

30 627,00 budżet miasta 
Opracowano projekt Planu 
ograniczania niskiej emisji.  

 

 
 
 

VII. Informacje o gospodarce przestrzennej miasta Siedlce 
 
 

1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Siedlce 

 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, zgodnie z art. 9 ust. 1 

ustawy o planowaniu z 2003 r., jest podstawowym dokumentem określającym politykę 
przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Studium jest 
dokumentem planistycznym określającym wizję Miasta oraz zawierającym szereg warunków 
i zasad działania, mających doprowadzić do jej realizacji. Ustalenia studium są wprowadzane 
w życie poprzez miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Miasto Siedlce posiada 
obowiązujące, uchwalone Uchwałą Nr XXXIX/620/2005 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 
listopada 2005r, następnie zmienione: Uchwałą Nr XLIV/632/2009 z dnia 10 lipca 2009r. i 
Uchwałą Nr XLVII/671/2009 z dnia 30 października 2009r., a także Uchwałą Nr 
XXVI/509/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012 r. i Uchwałą Nr XXXVI/658/2013 z 
dnia 29 listopada 2013 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Siedlce. Ostateczny kształt studium znajduje się, w formie 
ujednoliconej, w wersji uchwalonej w listopadzie 2013 roku.  
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Uchwałą Nr XXX/567/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 kwietnia 2013 roku, przystąpiono 
do sporządzania nowego studium miasta, w jego granicach administracyjnych. Decyzja o jego 
zmianie, wyrażona w uchwale o przystąpieniu, wynikła z wniosków mieszkańców, 
podmiotów gospodarczych, weryfikację zapisów z wydanymi decyzjami o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu, zmiany w układzie drogowym, w tym w związku z 
wydawanymi zezwoleniami na realizację inwestycji drogowych oraz potrzeba weryfikacji 
wskaźników występujących w studium. 
 

2) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  
 

Na obszarze Miasta Siedlce obowiązuje obecnie 40 planów miejscowych, w tym dwa 
plany w trybie zmiany, o którym mowa w art. 27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.  Obejmują one łącznie obszar około 1811 ha, co stanowi nieco ponad 60 % 
powierzchni całego miasta, a 76% terenu zurbanizowanego. Osiem spośród tych planów 
sporządzonych zostało na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu 
przestrzennym. Pozostałe plany sporządzone zostały w oparciu o ustawę z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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TABELA I - MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENEGO  UCHWALONE w 
2018 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejnie stacji PKP Siedlce Wschodnie  
Uchwała Nr LII/584/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 25.06.2018  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego po obu stronch ulicy Janowskiej 
Uchwała Nr XLIX/551/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 27.04.2018 

W chwili obecnej sporządzanych jest 9 planów miejscowych obejmujących swoim obszarem 
około 288 ha terenów miasta co stanowi nieco ponad 9 % powierzchni miasta.  

 
Wszystkie sporządzane (procedowane) plany miejscowe na obszarze miasta Siedlce muszą 
być zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi oraz studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce. 
 

TABELA II – ROZPOCZĘTE  PROCEDURY SPORZĄDZANYCH PROJEKTÓW PLANÓW 

Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Pułaskiego 
– Sienkiewicza, Uchwała Nr XLVII/542/2018 Rady Miasta Siedlce z 23 marca 2018 r. -8,9 ha 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ganiewskiego, 
Południowej i Grabianowskiej – część II, Uchwała Nr IV/52/2011 Rady Miasta Siedlce z 28 
stycznia 2011 r. zmieniona Uchwałą Nr XXXVII/687/2013 z 20 grudnia 2013 r. - 22,3 ha 
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Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie Nowych 
Siedlec, Uchwała Nr X/195/2011 Rady Miasta Siedlce z 28 czerwca 2011 r. - 100,0 ha 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie Południowej 
Dzielnicy Przemysłowej w Siedlcach, Uchwała Rady Miasta Siedlce Nr XLVII/543/2018 z dnia 
23 marca 2018 r. i zmieniająca uchwałę Rady Miasta Siedlce Nr LV/625/2018 z dnia 27 
września 2018 r. - 17,93 ha  

Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Okrężnej, 
Wintera i Dzieci Zamojszczyzny w Siedlcach, Uchwała Nr XLII/763/2014 Rady Miasta Siedlce z 
23 maja 2014 r. zmieniona Uchwałą Nr VII/68/2015 Rady Miasta Siedlce z 24 kwietnia 2015 r. 
- 41,6 ha 

Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar od ulicy 
Miodowej do ulicy Żaboklickiej w Siedlcach, Uchwała Nr XLVI/831/2014 Rady Miasta Siedlce z 
dnia 30 października 2014 r. - 26,2 ha 

Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Piaski 
Zamiejskie, Żniwnej i Stodolnej, Uchwała Nr XLVI/832/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 
października 2014 r - 16,1 ha 
Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Starowiejskiej w 

Siedlcach, Uchwała Nr XI/118/2015 Rady Miasta Siedlce z 28 sierpnia 2015 r. oraz Uchwała 

Nr XXV/312/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 października 2016 roku zmieniająca 

uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulicy Starowiejskiej w Siedlcach - 55,9 ha 

 

3) Decyzje administracyjne związane z procesem inwestycyjnym 
 
Na terenach, na których nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wydawane są decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania ternu. 

TABELA III – DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
WYDANE W 2018 

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 5 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 47 

Zabudowa usługowa 14 

Inne ( np. zmiany sposobu użytkowania, budowa 
wiaty) 

6 

ogółem 72 

Lokalizacja inwestycji celu publicznego 

Budowa sieci gazowej 8 

Budowa sieci energetycznej 9 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 10 

Inne ( np. rozbudowa szkół, budowa ulicy) 2 

ogółem 29 
 

TABELA III – DECYZJE O POZWOLENIU NA BUDOWĘ W 2018 

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 17 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 86 

Zabudowa usługowa 27 
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Budynki przemysłowe i magazynowe 3 

Budynki transportu i łączności 6 

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 195 

Inne (np. zmiany sposobu użytkowania,  rozbudowy) 55 

ogółem 389 
 

 

W 2018 r. można było zaobserwować zmożoną działalność na rynku inwestycyjnym 
miejscowych inwestorów  
TABELA IV – ILOŚĆ MIESZKAŃ W BUDYNAKCH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA PODSTAWIE 
WYDANYCH POZWOLEŃ NA BUDOWĘ  

2018 1259 

 Dla porównania w 2016 r – 427, w 2017- 379  
 

4) Lokalny Program Rewitalizacji  

Uchwałą Nr XXXIII/402/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 20.04.2017 r. został uchwalony  
„Lokalny Program Rewitalizacji miasta Siedlce na lata 2016-2020 na podstawie art. 18 ust. 2 
pkt. 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym. Jest to wieloletni 
program działań w sferze społecznej, ekonomicznej, przestrzennej, infrastrukturalnej, 
środowiskowej, kulturowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze 
stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący 
narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach 
rewitalizacji.   

Do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Siedlce na lata 2016-2020 wpisano 17 
głównych projektów rewitalizacyjnych: 6 z nich ma charakter infrastrukturalny, które dotyczą 
podniesienia jakości przestrzeni publicznych, a 11 projektów stanowi przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne o charakterze społecznym. Cele rewitalizacji w projektach zostały 
podporządkowane poszczególnym strefom rozwojowym takim jak społeczna, gospodarcza, 
przestrzenno-funkcyjna, środowiskowa. 

 Realizacja projektów uzależniona jest uzyskaniem dofinansowania ze środków 
zewnętrznych na ich realizacje: unijnych, celowych środków publicznych czy instrumentów 
zwrotnych. 
 

5) Gmina Ewidencja Zbytków 
 

Zgodnie z Gminną Ewidencją Zabytków miasta Siedlce prowadzoną na podstawie art. 22 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w mieście Siedlce 
znajduje się 404 obiekty budowlane wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków w tym na 
terenie zabytkowego układu urbanistycznego znajduje się ok. 116 obiektów objętych 
ochroną. Ponadto 52 obiekty budowlane wpisane są do rejestru zabytków. Formę ochrony 
tych obiektów stanowią zgodnie z art. 7 ww. ustawy: wpis do rejestru zabytków oraz  
ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli na danym 
terenie nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to ochronę stanowi 
zapis w karcie Gminnej Ewidencji Zabytków i realizacja inwestycji na takim obiekcie wymaga 
uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków . 
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6) Powiatowa Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna. 
 
Komisja powoływana jest na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Opiniuje projekty uchwał, zarządzeń i 
innych dokumentów, związanych z urbanistyką, planowaniem i zagospodarowaniem 
przestrzennym. 
Powiatowa Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna  w 2018 r przedstawiła Prezydentowi  
opinie o :   
- projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Siedlce 
- projekcie miejscowego planu zagospodarowania w rejonie ulicy Starowiejskiej  
- projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
Południowej Dzielnicy Przemysłowej. 
 

VIII. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 
 

Władza publiczna, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej ma obowiązek 
prowadzenia polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w 
szczególności przeciwdziałaniu bezdomności, wspieraniu budownictwa socjalnego oraz 
popieraniu działań obywateli zmierzających do uzyskania własnego mieszkania.  

Zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej są 
wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego jako zadania własne.  

Ustawodawca wprowadzając powyższe przepisy w najwyższym akcie normatywnym 
państwa wskazał jak ważną rolę przykłada władza do zapewnienia godnych warunków 
mieszkaniowych dla swoich obywateli wskazując jednocześnie gminę, jako podstawowy 
podmiot odpowiedzialny za realizację gospodarki mieszkaniowej i to właśnie do zadań 
własnych gmin zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym należy zaspokajanie zbiorowych 
potrzeb wspólnoty, w tym m.in. w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego. 

W kolejnej Ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o 
zmianie Kodeksu ustawodawca także wskazuje zadania własne gminy, z zakresu zaspokajania 
potrzeb mieszkaniowych, takie jak: 

• tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty 
samorządowej, 

• zapewnienie lokali socjalnych i lokali zamiennych na zasadach i wypadkach 
określonych w ustawie, 

• zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach. 
Do powyższych zadań gmina powinna wykorzystywać własny mieszkaniowy zasób 

gminy.  
Zgodnie z treścią ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i 

o zmianie Kodeksu cywilnego w skład mieszkaniowego zasobu gminy wchodzą lokale 
stanowiące własność gminy albo komunalnych osób prawnych, spółek prawa handlowego 
utworzonych z udziałem gminy, z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego, a także 
lokale pozostające w posiadaniu samoistnym tych podmiotów.  
Gmina w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, może także 
wynajmować lokale od innych właścicieli i podnajmować je osobom, których gospodarstwa 
domowe osiągają niski dochód. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy, z wyjątkiem 
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lokali socjalnych i lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy, 
mogą być wynajmowane tylko na czas nieoznaczony. 

Zgodnie z przedmiotową ustawą, zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Miasta Siedlce zostały uchwalone Uchwałą Nr XI/127/2007 Rady 
Miasta Siedlce z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Miasta Siedlce, która określa w szczególności: 

• wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub 
podnajem lokalu na czas nieoznaczony lub oznaczony (lokal socjalny), 

• warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy, 

• kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu 
lokalu na czas nieoznaczony bądź oznaczony, 

• warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu, a 
osobami zajmującymi lokale w innych zasobach, 

• tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali na czas nieoznaczony lub 
oznaczony, 

• szczególny tryb najmu, 

• zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym 
przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy,  

• zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem 
pracy. 

Opracowanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy jest 
realizacją obowiązku, który nałożyła ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.  

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Siedlce został 
przyjęty Uchwałą Nr XV/176/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2015 roku w 
sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta 
Siedlce na lata 2016 – 2020” i obejmuje w szczególności: 

• prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego 
Miasta Siedlce w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe 
lokale mieszkalne, 

• analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego 
budynków z podziałem na kolejne lata, 

• planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach, 

• zakończenie zmian własnościowych w nieruchomościach, w których sprzedaż lokali 
została już rozpoczęta, 

• zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu, 

• sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Siedlce oraz przewidywane zmiany w zakresie 
zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach, 

• źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach, 

• wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, 
koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Miasta Siedlce, 

• koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których Miasto Siedlce jest jednym  
ze współwłaścicieli, 

• wydatki inwestycyjne, 
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• opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Siedlce. 
 

1) Mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Siedlce 
 
Mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Siedlce stanowi około 5 % wszystkich mieszkań 
znajdujących się w granicach administracyjnych Siedlec i tworzą go lokale mieszkalne 
znajdujące się w budynkach: 

• komunalnych, 

• Skarbu Państwa, 

• prywatnych w przymusowym zarządzie, 

• wspólnot mieszkaniowych, 

• stanowiących współwłasność, 

• Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., w których Miasto 
wynajmuje lokale mieszkalne, 

• prywatnych, w których Miasto wynajmuje lokale mieszkalne, 

• o nieunormowanym stanie prawnym. 
Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Siedlce 
stanowił 1450 mieszkań w 153 budynkach. Podział według rodzajów własności przedstawia 
poniższa tabela.  

 
Mieszkaniowy zasób gminy miasta Siedlce wg stanu na dzień 31.XII.2018 r. 

Lp. Rodzaj własności 
Powierzchnia 

użytkowa 
Ilość budynków Ilość mieszkań 

1 Komunalne 38048,82 m2 55 1006 

2 Skarbu Państwa 96,07 m2 1 3 

3 Prywatne w przymusowym zarządzie 1612,32 m2 6 43 

4 Wspólnot mieszkaniowych 13904,13 m2 84 316 

5 Współwłasność** 467,24 m2 4 10 

6 Wynajem lokali przez Miasto Siedlce* 2597,66 m2 2 66 

7 Nieunormowany stan prawny 302,70 m2 1 6 
 
Objaśnienie: 
*- uwzględniono 60 lokali mieszkalnych w budynku STBS przy ul. Ignacego Daszyńskiego 6, 6 lokali w budynkach SSM przy ul. Mieszka I 19  
**- uwzględniono 4 lokale w budynku Stowarzyszenia Domu Dziecka Pomnika im. Dzieci Zamojszczyzny 

 
W ciągu ostatnich kilku lat w wyniku inwestycji Miasta Siedlce jaką była realizacja 

Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego w Siedlcach na lata 2009 - 2015 
zostało wybudowanych 371 lokali.  

To właśnie budownictwo komunalne, jak również sprzedaż lokali mieszkalnych w 
budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz wykwaterowanie budynków ze względu na zły 
stan techniczny i uporządkowanie terenów inwestycyjnych mają wpływ na zmiany wielkości 
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Siedlce. Lokale z mieszkaniowego zasobu gminy 
odzyskiwane w wyniku śmierci najemcy, eksmisji z lokalu, zamiany lub innych zdarzeń w 
budynkach wspólnot mieszkaniowych, zazwyczaj nie są przeznaczane do ponownego 
wynajmu, natomiast po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta przeznaczane do sprzedaży w 
trybie przetargu. 
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2) Remonty budynków komunalnych 
 

Wiek zasobu mieszkaniowego oraz jego stan techniczny powodują konieczność 
ponoszenia znacznych nakładów finansowych na remonty mające głównie na celu 
zatrzymanie procesu degradacji technicznej. Część budynków należy bowiem do starej 
substancji mieszkaniowej, którą należy gruntownie remontować i modernizować.  
Ocena stanu technicznego oraz szacunkowe potrzeby remontowe i modernizacyjne 
budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Siedlce są 
opracowywane na podstawie protokołów, przeglądów rocznych, pięcioletnich, opinii 
kominiarskich oraz przeprowadzanych wizji lokalnych. 
Rzeczywiste potrzeby remontowe nie są jednoznaczne z planowanymi wydatkami z budżetu 
Miasta, gdyż ich skala musi być uzależniona od realnych możliwości finansowych Miasta.  

Prace remontowe mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Siedlce w szczególności 
dotyczą: 

• wykonania nowej wentylacji grawitacyjnej w lokalach oraz remontu istniejących 
przewodów kominowych, 

• wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach i częściach wspólnych budynków, 

• remontu i modernizacji wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i centralnej 
ciepłej wody, 

• remontu dachów i obróbek blacharskich, 

• wymiany instalacji elektrycznych, 

• remontu elewacji i klatek schodowych budynków. 
 
Wydatki na remonty mieszkaniowego zasobu miasta Siedlce w 2018 roku 

 2018 

Remonty budynków* 642 863,43 

Stolarka okienna i 
drzwiowa 

18 198,00 

Rozbiórki budynków 
komunalnych 

18 204,00 

Remonty na terenach 
komunalnych 

110 208,00 

Łącznie 789 473,43 
Objaśnienie: 
*- remonty lokali pod zasiedlenie, przestawienie pieców, trzonów kuchennych, wymiana instalacji elektrycznej, remonty instalacji wodno-
kanalizacyjnej, remonty ogólnobudowlane, wykonanie wentylacji grawitacyjnej i inne. 

 
Przy podejmowaniu decyzji o remontach, stosowane są następujące stopnie pilności 
wykonania zadań remontowych: 

▪ I stopień - wykonanie zadań mających na celu usuwanie zagrożeń katastrofą 
budowlaną, usuwanie zagrożeń życia i mienia mieszkańców budynków, 

▪ II stopień - wykonanie zadań mających na celu powstrzymanie dekapitalizacji 
budynków i lokali, 

▪ III stopień - wykonanie zadań, których realizacja ma wpływ na obniżenie 
kosztów eksploatacji obiektów ( m.in. docieplenie ścian budynków, remont i 
modernizacja wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i centralnej 
ciepłej wody), 

▪ IV stopień - wykonanie innych zadań wpływających na poprawę estetyki 
budynków i ich otoczenia (m.in. remonty elewacji, elementów małej 
architektury). 
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Nowobudowane budynki oraz bloki mieszkalne wybudowane pod koniec XX wieku 
wyposażone są w instalację centralnego ogrzewania, ciepłą i zimną wodę, instalację wodno-
kanalizacyjną, ponadto do pięciu budynków doprowadzony jest gaz ziemny. 

 W wyniku podjętych dotychczas działań starsze kamienice w większości wyposażone 
są już w instalację wodno-kanalizacyjną, zimną wodę oraz ogrzewanie piecowe i w miarę 
możliwości budżetowych sukcesywnie wykonywane są modernizację budynków polegające 
na doprowadzeniu centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz wykonaniu kompleksowego 
remontu elewacji i dachów. 
 

3) Zasady polityki czynszowej  
 

Stawki czynszu w zasobach komunalnych Miasta Siedlce zgodnie z Ustawą o ochronie 
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ustala 
Prezydent Miasta w formie zarządzenia. 
 
Stawki bazowe czynszu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób miasta Siedlce 

 

Lp. 
Okres 

obowiązywania 
Podstawa prawna  

stawka bazowa czynszu za 
1m2 dla lokalu 

mieszkalnego o pełnym 
wyposażeniu 

stawka bazowa czynszu za 
1m2 dla lokalu socjalnego 

6 
01.09.2016.-  
31.08.2019. 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Siedlce 
Nr 122/ 2016 z dnia 13.04.2016 r. 

4,97 zł 1,00 zł 

7 
01.09.2019.-  
 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Siedlce 
Nr 119/ 2019 z dnia 19.04.2019 r. 

5,72 zł 1,15 zł 

 
Stawka bazowa czynszu obowiązująca w mieszkaniach o pełnym wyposażeniu ulega 

zmniejszeniu ze względu na stan wyposażenia mieszkania do: 

• 95 % kwoty bazowej, w mieszkaniach bez jednego urządzenia (c. o., c. c. w., gazu); 

• 95 % kwoty bazowej, w mieszkaniach położonych poza centrum Miasta (za centrum 
uważa się obszar zawarty pomiędzy ulicami: Sokołowską, Rynkową, Aleksandrowską, 
Stanisława Konarskiego, Bolesława Prusa, Kazimierzowską, Stefana Wyszyńskiego, 
Sekulską, Kolejową, Wojska Polskiego, Józefa Piłsudskiego, 10 Lutego i Cmentarną), 

• 90 % kwoty bazowej, w mieszkaniach bez dwóch urządzeń (c. o., c. c. w., gazu); 

• 80 % kwoty bazowej, w mieszkaniach tylko z łazienką i wc (bez c. o., c. c. w., gazu); 

• 70 % kwoty bazowej, w mieszkaniach tylko z wc lub łazienką; 

• 70 % kwoty bazowej, w mieszkaniach w budynkach z c. o., a wc i łazienka w 
korytarzu; 

• 60 % kwoty bazowej, w mieszkaniach tylko z wodą i kanalizacją; 

• 60 % kwoty bazowej, w mieszkaniach w budynkach z c. o., a wc w korytarzu; 

• 50 % kwoty bazowej, w mieszkaniach bez wody i kanalizacji. 
Na wysokość stawki czynszu mają również wpływ inne czynniki takie jak: 

• stan techniczny urządzeń i instalacji (+/- 5 %); 

• stan techniczny budynku (+/- 5 %), 

• usytuowanie mieszkania (+/- 5 %); 

• mieszkanie z ciemną kuchnią (-5 %); 

• mieszkanie na poddaszu lub w suterenie (-10 %); 

• mieszkanie bez kuchni - 1 izba (-10 %); 
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Aktualnie w zasobach komunalnych Miasta Siedlce obowiązuje następująca wysokość 
czynszu: 

• wysokość stawki bazowej czynszu - 4,97 zł/m2 

• maksymalna wysokość stawki czynszowej – 5,72 zł/m2 

• minimalna wysokość stawki czynszowej – 2,01 zł/m2 

• wysokość stawki czynszowej dla lokali socjalnych – 1,00 zł/m2 
Maksymalna stawka czynszu wynosi 5,72 zł/ m2 i jest stosowana w dobudowanych lokalach 
mieszkalnych przy ul. Młynarskiej 14, znajdujących się na I i II piętrze.  
Minimalna stawka czynszu dla lokali komunalnych wynosi 2,01 zł i jest stosowana  
w budynku przy ul. Rakowieckiej 11.  

Wysokość stawki czynszu winna zmierzać do zaspokojenia wszelkich potrzeb 
związanych z utrzymaniem, bieżącą konserwacją budynków oraz terenów zielonych przed 
budynkami.  
Przy ustalaniu wysokości stawki czynszu należy również dążyć do tego, aby stawka czynszu 
zabezpieczała środki finansowe konieczne na remonty i modernizacje mieszkaniowego 
zasobu.  

Aby umożliwić realizację bieżącej konserwacji oraz koniecznych do wykonania prac 
remontowo - modernizacyjnych od 1 września 2019 roku nastąpi wzrost wysokości stawki 
bazowej czynszu o 15% w stosunku do roku poprzedniego, tj.: 

• wysokość stawki bazowej czynszu - 5,72 zł/m2 

• maksymalna wysokość stawki czynszowej - 6,58 zł/m2 

• minimalna wysokość stawki czynszowej - 2,30 zł/m2 

• wysokość stawki czynszowej dla lokali socjalnych - 1,15 zł/m2 
Wysokość stawki czynszu za wynajem lokalu socjalnego nie może przekraczać połowy 

wysokości stawki najniższego czynszu obowiązującego w mieszkaniowych zasobie Gminy 
Miasta Siedlce. 

 
4) Zarządzanie lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Miasta Siedlce. 
 

Obecnie zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Siedlce powierzone 
zostało Spółce Miejskiej tj. Siedleckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z 
o.o. Umowa została zawarta w dniu 20 listopada 2015 r. i obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. 
przez okres 10 lat. 

Wysokość rekompensaty z tytułu wykonywanych zadań przysługująca dla STBS Spółka  
z o. o. obejmuje całość kosztów bezpośrednich, związanych z wykonywaniem powierzonych 
zadań, powiększonych o odpowiedni udział kosztów stałych jednostki, wydatki inwestycyjne 
konieczne do odpowiedniego wykonywania zadań, rozsądny zysk, podatek dochodowy i 
pomniejszonych o wpływy od najemców i osób bezumownie korzystających z zasobu 
lokalowego Gminy Miasta Siedlce. 
Do głównych obowiązków zarządcy należy: 

• prowadzenie na terenie miasta Siedlce punktu kasowego do bezprowizyjnego 
przyjmowania wpłat od osób korzystających z nieruchomości powierzonych w zarząd,  

• zapewnienie pogotowia awaryjnego po godzinach pracy i w dni wolne od pracy, w 
zakresie napraw instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych oraz 
centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym,  

• prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
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• ubezpieczenie budynków, 

• zawieranie umów najmu na lokale mieszkalne i inne pomieszczenia, 

• wypowiadanie umów najmu, 

• zapewnienie dostaw wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu oraz innych 
usług niezbędnych do funkcjonowania nieruchomości, 

• zawieranie umów w następującym zakresie: 
- odprowadzania ścieków,  
- dostarczania ciepłej i zimnej wody,  
- dostarczania energii cieplnej i elektrycznej, 
- dostarczania gazu, 
- konserwacji anten zbiorczych, 
- funkcjonowania dźwigów osobowych. 

• prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, 

• konserwacja i naprawy w celu utrzymania budynków i lokali oraz instalacji i urządzeń 
technicznych w stałej sprawności technicznej i użytkowej,  

• utrzymanie części wspólnych budynków w należytej czystości, 

• prowadzenie czynności windykacyjnych. 
 

5) Działania windykacyjne mające na celu zmniejszenie zadłużenia 
 
Gmina Miasto Siedlce prowadzi aktywną politykę w zakresie działań prewencyjnych oraz 
windykacji należności z tytułu czynszu, innych opłat z tytułu użytkowania lokali oraz 
odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z lokali stanowiących mieszkaniowy 
zasób Gminy Miasta Siedlce. 
Podstawowymi formami spłaty lub zapobiegania wzrostowi zaległości są: 
- rozkładanie zaległości na raty, 
- odraczanie terminu spłaty należności, 
- zamiana lokali na mniejsze lub o niższym standardzie, 
- umarzanie odsetek po spłacie należności podstawowej. 
Najczęściej stosowaną formą zapobiegania wzrostowi zadłużenia jest rozkładanie zaległości 
na raty. Dodatkowo po zrealizowaniu umowy na ratalną spłatę zaległości lub spłacie 
zaległości podstawowej istnieje możliwość wnioskowania do Prezydenta Miasta o umorzenie 
odsetek. 
W imieniu Gminy Miasta Siedlce, Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka 
z o.o. monitoruje na bieżąco stan zaległości w zarządzanych lokalach oraz prowadzi 
postępowanie polegające na wysyłaniu wezwań do zapłaty informujących o stanie zaległości 
i wyznaczeniu terminu ich spłaty, wypowiadaniu umów najmu oraz prowadzeniu spraw 
związanych z rozkładaniem na raty zaległości czynszowych. 
Ponadto Gmina Miasto Siedlce na podstawie zawartej umowy o współpracy z Krajowym 
Rejestrem Długów BIG S.A. przekazuje informacje gospodarcze o dłużnikach do Krajowego 
Rejestru Długów. 
W przypadku kiedy ww. działania nie przyniosą rezultatów prowadzona jest windykacja na 
drodze sądowej. 
Dzięki podejmowanym przez Miasto Siedlce działaniom windykacyjnym bieżące zadłużenie 
mieszkańców lokali komunalnych nie wzrasta. 
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IX. Informacja o gospodarowaniu nieruchomościami. 
 
 

Na mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami utworzono zasoby nieruchomości 
Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego jako podmiotów administracji 
publicznej wykonujących w zakresie przysługujących im uprawnień różnego rodzaju zadania 
służące celom publicznym. 
Zasoby nieruchomości tworzą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności Skarbu 
Państwa, gminy, powiatu lub innej jednostki samorządu terytorialnego, które nie zostały 
oddane w użytkowanie wieczyste, a także  nieruchomości będące przedmiotem użytkowania 
wieczystego Skarbu Państwa, gminy, powiatu lub innej jednostki. 
 

W zakresie działania Miasta Siedlce wyróżnia się zasoby stanowiące własność Miasta 
Siedlce i Miasta na prawach powiatu oraz zasób nieruchomości Skarbu Państwa. 
Gospodarowanie tymi zasobami należy do kompetencji Prezydenta Miasta Siedlce, jako 
organu wykonawczego Miasta Siedlce na prawach powiatu oraz wykonującego zadania 
starosty z zakresu administracji rządowej w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa. 
Zasoby nieruchomości służą przede wszystkim do realizacji zadań publicznych, a także 
powinny być wykorzystywane zgodnie z zasadami prawidłowej i racjonalnej gospodarki. 
Zasadniczymi dokumentami służącymi do wykorzystania nieruchomości z zasobu są 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Podstawową zasadą jaką Prezydent 
kieruje się przy wykorzystaniu zasobu jest uzyskanie maksymalnych efektów z danych 
zasobów oraz uzyskanie danego efektu przy minimalnym zużyciu zasobu. 
Zgodnie z obowiązkiem narzuconym ustawowo na organy zarządzające nieruchomościami, 
sporządzane są co 3 lata plany wykorzystania zasobów. 
Plany wykorzystania zasobów nakreślają główne kierunki w zakresie gospodarowania 
gminnymi  i powiatowymi nieruchomościami Miasta Siedlce. Rozstrzygnięcia o sposobie i 
formie zagospodarowania nieruchomości, bądź ich zbycia są podejmowane indywidualnie ze 
szczególnym uwzględnieniem ich przeznaczenia w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego.  
 
Z uwagi na to, że  obecnie trwają jeszcze prace zmierzające do uchwalenia bądź zmiany 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w różnych rejonach miasta, w 
trakcie prac związanych z ich uchwaleniem dokonywane są analizy opracowań w kierunku 
wykorzystania w miarę możliwości nieruchomości z zasobu na cele publiczne.  
Nieruchomości z zasobu są zaewidencjonowane w systemie informatycznym oraz w bazie 
ewidencji gruntów i budynków. 
 
Na koniec 2018 r. według sporządzonego wykazu nieruchomości dla terenu całego miasta  
stan nieruchomości w poszczególnych grupach przedstawiał się następująco: 
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Struktura użytków gruntów M. Siedlce (gminnych i powiatowych) 

Rodzaje gruntów 

Grunty gminne 
bez 

użytkowania 
wieczystego 

(ha) 

Grunty gminne 
w użytkowaniu 

wieczystym 
(ha) 

Grunty 
powiatowe bez 

użytkowania 
wieczystego 

(ha) 

Grunty 
powiatowe w 
użytkowaniu 

wieczystym (ha) 

Razem: 

powierzchnia ogólna gruntów (ha) 576   110   58   0   744 

grunty orne 95   54   0   0   149 

sady 0   0   0   0   0 

łąki trwałe 45   2   1   0   48 

pastwiska trwałe 29   1   0   0   30 

grunty rolne zabudowane 0   0   0   0   0 

grunty pod stawami 0   0   0   0   0 

grunty zadrzewione i zakrzewione 4   0   0   0   4 

grunty pod rowami 0   0   0   0   0 

nieużytki 2   1   0   0   3 

Razem użytki rolne 175   58   1   0   234 

lasy 2   0   0   0   2 

grunty zadrzewione i zakrzewione 1   0   0   0   1 

Razem grunty leśne oraz zadrzew. 3   0   0   0   3 

tereny mieszkaniowe 25   13   3   0   41 

tereny przemysłowe 2   24   0   0   26 

inne tereny zabudowane 38   13   18   0   69 

zurb. tereny niezabudowane 12   1   0   0   13 

tereny rekreacyjne i wypocz. 50   0   1   0   51 

użytki kopalne 0   0   0   0   0 

drogi 231   1   35   0   267 

koleje 1   0   0   0   1 

inne 3   0   0   0   3 

przezn. pod bud. dróg pub. lub linii 
kolej. 

10   0   0   0   

10 

Razem zabudowane i 
zurbanizowane 

372   52   57   0   481 

grunty pod wodami morskimi wew. 0   0   0   0   0 

grunty pod wodami powierzchn. 
płynącymi 

0   0   0   0   0 

grunty pod wodami powierzchn. 
stojącymi 

26   0   0   0   26 

Razem grunty pod wodami 26   0   0   0   26 

Użytki ekologiczne 0   0   0   0   0 

Tereny różne 0   0   0   0   0 
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Do zasobu gruntów Skarbu Państwa należą nieruchomości, które stanowią przedmiot 
własności Skarbu Państwa i nie były oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości 
będące przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa. Powierzchnia 
nieruchomości wchodzących w skład zasobu wynosi ogółem 101, 5 ha i obejmuje  197 
działek. Powierzchnia nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste 

wynosi ogółem 246 ha i obejmuje 526 działek. 
Znaczącą część nieruchomości Miasta Siedlce stanowią nieruchomości drogowe 
o powierzchni 267 ha.   
Nieruchomości z zasobu przeznaczone w planach miejscowych na cele publiczne nie są 
przeznaczane do obrotu. Natomiast nieruchomości przeznaczone na cele inwestycyjne są 
udostępniane przyszłym inwestorom poprzez ich sprzedaż, głównie w drodze przetargu 
nieograniczonego. 
Po uchwaleniu planów miejscowych przeprowadzana była analiza dotycząca przeznaczenia 
nieruchomości Miasta i możliwości ich wykorzystania na cele publiczne. W razie potrzeby 
dokonywane były podziały geodezyjne działek, a działki położone w obrębie tych planów nie 
przeznaczone na cele publiczne przeznaczone były do sprzedaży na cele określone w  
planach miejscowych.  Natomiast nieruchomości przeznaczone w planach miejscowych na 
cele publiczne, a nie stanowiące własności Miasta Siedlce w miarę posiadanych środków w 
budżecie Miasta  nabywane były do zasobu. 
Zmiany własnościowe przedstawione są w tabelach zamieszczonych poniżej. 

 

  Sprzedaż nieruchomości  

         

Lp 
Adres 

nieruchomości 
Nr działek 

Powierzchnia 
(ha) 

Data  
sprzedaży 

Cena sprzedaży 
(zł) 

Tryb sprzedaży Uwagi 

 

1. 
Piaski 

Zamiejskie 
6-6/91 0,0840 2018-01-15 136 350,00 Przetarg   

 

2. 
Piaski 

Zamiejskie 
8-21 0,0092 2018-01-22 8 200,00 Bezprzetargowy   

 

3. 
Piaski 

Zamiejskie 
6-6/96 0,0960 2018-02-26 155 540,00 Przetarg   

 

4. 
Piaski 

Zamiejskie 
6-6/86 0,0868 2018-03-02 140 390,00 Przetarg   

 

użytki rolne
31%

grunty leśne
0%

tereny zabudowane i 
zurbanizowane

65%

grunty pod wodami
4%

Struktura użytków gruntów M. Siedlce
stan na 31.12.2018 r.
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5. 
zbieg 

Domanickiej i 
Jeżynowej 

131-5/3 0,3781 2018-03-12 606 000,00 Przetarg   

 

6. 
Piaski 

Zamiejskie 
6-6/94 0,0840 2018-03-19 136 350,00 Przetarg   

 

7. 
Ks. Józefa 

Obrębskiego 
61-26/4 0,0136 2018-03-26 47 382,06 Bezprzetargowy   

 

8. Karowa 16-3/7 0,5819 2018-03-26 615 000,00 Bezprzetargowy   
 

9. 
Traugutta -  

Św. Królowej 
Jadwigi 

62-38/8, 
62-28/10, 
62-27/5 

0,2977 2018-04-04 909 000,00 Przetarg   

 

10. 
Plac 

Zdanowskiego 
49-79/10 0,0034 2018-04-25 26 694,69 Bezprzetargowy   

 

11. Sienkiewicza 16 50-62/2 0,0927 2018-05-14 252 500,00 Przetarg 
sprzedaż 

udziału 1/2 
części  

12. 
Mazurska-

Monte Cassino 
133-2/43 0,2408 2018-05-16 136 943,00 Bezprzetargowy   

 

13. 3 Maja 34 50-99 0,0867 2018-05-29 400 000,00 
Postanowienie 

sądowe 

wyjście ze 
współwłasności 

udział 
2186/4200  

14. Pescantina 

110-18/6, 
19/6, 20/7 i 

21/7 oraz 90-
108/6 

0,0546 2018-06-18 149 150,00 Bezprzetargowy   

 

15. 
Piaski 

Zamiejskie 
6-6/97 0,0959 2018-06-20 155 540,00 Przetarg   

 

16. Pescantina 110-11/5 0,2441 2018-07-02 636 300,00 Przetarg   

 

17. 
Piaski 

Zamiejskie 
6-6/95 0,0840 2018-07-16 136 350,00 Przetarg   

 

18. 
Piaski 

Zamiejskie 
6-6/90 0,0840 2018-09-05 136 350,00 Przetarg   

 

19. 
Piaski 

Zamiejskie 
6-6/98 0,0959 2018-09-24 155 540,00 Przetarg   

 

20. 
Piaski 

Zamiejskie 
6-6/99 0,1007 2018-10-01 

163 620,00 
  

Przetarg   

 

21. 
Rotmistrza 

Witolda 
Pileckiego 

121-1/167, 
1/168 

0,7674 2018-10-24 5 500 000,00 Przetarg   

 

22. Feliksa Hłasko 54-14/38 0,0237 2018-12-10 60 000,00 Bezprzetargowy   

 

    Razem 3,6052   10 663 199,75     
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Tabela  Nabycia nieruchomości 
  

 

 
 

 
    

 

Lp 
Adres 
nieruchomości 

Nr 
ewidencyjne 

działek  

Powierzchnia     
( ha ) 

cena nabycia 
(zł)          

Cel nabycia             Data nabycia Uwagi 

1. 
ul. Piaski 
Starowiejskie 

58-33/10 0,0074 9 620,00 pod drogę 2018-01-15   

2. ul. Piaskowa 43-13/2 0,1888 283 200,00 pod drogę 2018-01-29   

3. ul. Spokojna 27-18 0,4862 632 060,00 pod drogę 2018-01-29   

4. ul. Gajowa 127-37/17 0,0015 1,00 pod drogę 2018-02-12   

5. ul. Gajowa 127-36/6 0,0034 1,00 pod drogę 2018-02-26   

        

6. ul. Gajowa 127-29/71 0,0021 1,00 pod drogę 2018-03-05   

7. ul. Gajowa 127-29/73 0,0024 1,00 pod drogę 2018-03-12   

8. ul. Gajowa 127-47/87 0,0020 1,00 pod drogę 2018-03-13   

9. 
ul. 
Ganiewskiego 

112-36/5 i 
37/3 

0,0058 5 800,00 pod drogę 2018-05-07   

10. ul. Gajowa 127-47/14 0,0018 1,00 pod drogę 2018-05-24   

11 ul. Gajowa 127-37/21 0,0014 1,00 pod drogę 2018-06-18   

12. ul. Popiełuszki 44-28/49 0,0319 63 800,00 pod drogę 2018-10-01   

  
  Razem 0,7347 994 487,00     

  

 

 

 
Tabela  Nabycia nieruchomości z mocy prawa (wypłata odszkodowań) 

Lp 
Adres 

nieruchomości 
Nr ewidencyjne 

działek 
Powierzchni

a     (ha) 
wartość 

nabycia (zł) 
wypłacono w 

2018 roku 
Data 

nabycia Uwagi 

1 ZRID ul.Zielna  105-7/1 0,0058     08.10.2018 
nie ustalono 
odszkodowania 

2 
Plan Piaski 
Zamiejskie  3-49/22, 5-1/43 0,0496 49 600,00 49 600,00 21.02.2018 wypłacono 

3 
Plan Garwolińska, 
Artyleryjska,Leśna 102-44/3 0,0006 1 500,00   20.04.2018 

wypłacono 
odszkodowanie  
w 2019 r. 
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4 Plan Żytnia  
43-
28/13,28/19,28/20 0,0248 36 456,00  28.05.2018 

wypłacono 
odszkodowanie  
w 2019 r. 

5 Plan Piaskowa 28-30/9, 30/10 0,0513 70 631,74   11.06.2018 

wypłacono 
odszkodowanie  
w 2019 r. 

6 

Plan Południowa 
Dzielnica 
Przemysłowa 

80-15/2,16/2, 
17/2,18/2 0,0182 20 020,00 20 020,00 24.09.2018 wypłacono 

7 

Plan Ganiewskiego, 
Południowa i 
Grabianowska 111-89/2,89/3  0,0558 82 584,00 82 584,00 05.10.2018 wypłacono 

8 

Plan Ganiewskiego, 
Południowa i 
Grabianowska 112-32/5 0,0146     18.10.2018 

nie ustalono 
odszkodowania 

9 

Plan Ganiewskiego, 
Południowa i 
Grabianowska 111-41/1,41/2  0,2297     31.10.2018 

nie ustalono 
odszkodowania 

10 ul.Piaskowa 26-39/5 0,0018 0,00   25.04.2018 
bez 
odszkodowania 

11 ul.Nauczycielska 34-22/1,23/1 0,0101 0,00   09.10.2018 
bez 
odszkodowania 

  Razem   0,4623 260 791,74 152 204,00     
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 Tabela Zamiany nieruchomości 

   

            

Lp 
Adres nier. 

Miasta  

Nr 
ewidencyjne 

działek Miasta 

Pow. nier. 
Miasta  (ha) 

Wartość 
nier. Miasta  

(zł) 

Adres nier. 
zamienianej 

Nr 
ewidencyjne 

działek 
zamienianyc

h 

Pow. nier. 
zamienianej 

(ha)  

Wartość nier. 
Zamienianej (zł) 

Różnica 
wartości  

dopłata (zł) 
Data zamiany Uwagi 

1. 
Garwolińska-

Wrzosowa 

99-2/7, 
99-2/9, 

100-26/19 
0,0316 69 573,72 

Garwolińska-
Wrzosowa 

100-26/6 0,0222 37 518,00 32 055,72 2018-01-15 
z dopłatą dla 

Miasta 

2. Ogrodowa 58-48/38 0,1259 170 958,93 
Piaski 

Starowiejskie 
58-44/28 0,0398 51 740,00 119 218,93 2018-05-28 

z dopłatą dla 
Miasta 

3. Targowa 120-1/50 0,0808 123 728,16 Targowa 96-59/1 0,0304 49 357,44 74 370,72 2018-08-01 
z dopłatą dla 

Miasta 

    Razem 0,2383 364 260,81     0,0924 138 615,44 225 645,37     

 

Tabela Przekształcenia 
 

LP OPIS TRYB DZIAŁKA OPŁATA  ( zł) 
PO  

BONIFIKACIE (zł) 
OPŁATA 

DATA  
DECYZJI 

1 
Rakowiecka 20 - dz. 

98-106/9 
Przekształcenie 

98-106/9 pow. 0.0238 
ha 

16 303,00 3 260,60 3 260,60 25.06.2018 

2 
Obrońców Helu - dz. 

85-45/1 i 85-45/2 
Przekształcenie 

85-45/1 pow. 0.0265 
ha 

85-45/2 pow. 0.0266 
ha 

43 346,00 43 346,00 43 346,00 20.08.2018 

    SUMA  pow. 0,0769 ha 59 649,00 46 606,60 46 606,60   
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 Tabela  Służebności    

      

Lp Nr ewidencyjne działek  
Cel obciążenia - 

grunt zajęty pod: 
Data zawarcia 

umowy 
Wysokość opłaty za 

obciążenie (zł) brutto 
Uwagi 

1. dz. 39/2 w obrębie 4 przesył 2018-02-28 8 660,43    na rzecz PGE SA 

2. dz. 2/65 w obrębie 82 przesył 2018-07-05 240 342,00    
na rzecz PWiK sp. 

z o.o. 

3. 
dz. 1/47 i 1/48 w 

obrębie 120 
przesył 2018-10-08 17 533,33    na rzecz PGE SA 

4. 
dz. 212/1 i 212/2 w 

obrębie 104 
przesył 2018-12-21 7 585,41    na rzecz PGE SA 

5. dz. 139/4 w obrębie 101 przesył 2018-12-21 4 510,41    na rzecz PGE SA 

6. dz. 213 w obrębie 86 przesył 2018-12-21 5 394,78    na rzecz PGE SA 

    
  Razem 284 026,36    

  

 
Tabela  Sprzedaż lokali 

Lp Adres  
Powierz-

chnia  
Data  

sprzedaży 
Cena sprzedaży 

(zł) 
Cena m2 

lokalu (zł) 
Tryb sprzedaży Uwagi 

1. Łukowska 4 m 6 76,00 16.05.2018 41 207,20 542,20 bezprzetargowy   

2. 3 Maja 13 m 2 46,36 21.05.2018 26 369,60 568,80 bezprzetargowy   

3. 
Szymanowskiego 7 m 
8 

37,00 28.05.2018 22 007,12 594,79 bezprzetargowy   

4. Chejły 5 m 7 30,28 20.08.2018 5 568,70 183,91 bezprzetargowy   

5. Składowa 7F m 4 46,31 20.08.2018 35 350,00 763,33 przetarg   

6. Sienkiewicza 44 m 19 53,74 29.08.2018 28 233,48 525,37 bezprzetargowy   

7. 11 Listopada 16 m 53 46,30 29.08.2018 24 205,60 522,80 bezprzetargowy   

8. Sosnowa 7 m 16 36,50 29.08.2018 17 482,02 478,96 bezprzetargowy   

9. 
Jana III Sobieskiego 2 
m 99 

34,00 19.09.2018 90 900,00 2 673,53 przetarg   

10. Składowa 7C m 7 46,87 19.09.2018 57 900,00 1 235,33 przetarg   

11. 
Jana III Sobieskiego 2 
m 81 

34,00 05.11.2018 20 086,37 590,78 bezprzetargowy 

w tym koszt 
wymiany 
okien 
1.791,02 
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12. 
Jana III Sobieskiego 5 
m 81 

62,10 10.12.2018 30 656,81 493,67 bezprzetargowy   

13. 
Ściegiennego 9/15 m 
37 

29,00 10.12.2018 90 900,00 3 134,48 przetarg   

  Razem 578,46   490 866,90       

 
   
 

X. Informacje z zakresu polityki społecznej 
 

1) Sport 
 

Na podstawie Uchwały Nr XIII/277/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 października 2011 
r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego sportu na terenie Miasta 
Siedlce (Dz.U.Woj.Maz. z 2011 r., Nr 207, poz. 6221), zmienionej Uchwałą Nr XXV/315/2016 
Rady Miasta Siedlce z dnia 28 października 2016 r. (Dz.U.Woj.Maz. z 2016 r., poz. 9547) i 
Uchwałą Nr XXXVI/418/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2017 r. (Dz.U.Woj.Maz. z 
2017 r., poz. 5311) z budżetu miasta kluby sportowe otrzymały dotacje na realizację zadań 
publicznych w zakresie szkolenia sportowego i uczestnictwa we współzawodnictwie 
sportowym. 

Kwoty dotacji przyznanych na szkolenie i współzawodnictwo sportowe w 2018 r. 

Dyscyplina Klub 
Kategoria 
wiekowa 

Szkolenie Stypendia Dotacja 

Piłka nożna 
mężczyzn 

MKP Pogoń 

gr. 
młodzieżowe 

300 000   
1 198 000 

seniorzy 898 000   

UKS Dziewiątka 
gr. 

młodzieżowe 
15 000   15 000 

Koszykówka 
mężczyzn 

Siedlecki Klub 
Koszykówki 

gr. 
młodzieżowe 

65 000 
  544 680 

seniorzy 160 000 319 680 

UKS Basket 
gr. 

młodzieżowe 
40 000   40 000 

Siatkówka 
mężczyzn 

Klub Przyjaciół 
Siatkówki 

gr. 
młodzieżowe 

104 000   
561 808 

seniorzy 266 000 191 808  

Koszykówka 
kobiet 

Miejski Klub 
Koszykówki 

seniorzy 170 000 234 432 404 432 

UKS Jedenastka 
gr. 

młodzieżowe 
110 000   110 000 

Rugby 
MKS Pogoń 

gr. 
młodzieżowe 

60 000 
  772 936 

seniorzy 205 000 507 936 

Miejski Klub gr. 35 000   35 000 
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Rugby młodzieżowe 

Narciarstwo 
biegowe 

UKS RAWA 

gr. 
młodzieżowe 

115 000   
145 000 

seniorzy 30 000   

Tenis stołowy MKS Pogoń 

gr. 
młodzieżowe 

45 000 
  193 936 

seniorzy 85 000 63 936 

Lekka atletyka 

MKS Pogoń 
gr. 

młodzieżowe 
70 000   70 000 

Integracyjny 
Klub Sportowy 

seniorzy 32 000   32 000 

Siedlecki Klub 
Sportowy 
Feniks 

gr. 
młodzieżowe 

10 000   

15 000 

seniorzy 5 000  

Piłka ręczna 
mężczyzn 

MKS Pogoń 

gr. 
młodzieżowe  

25 000   
45 000 

seniorzy 20 000   

SPR Siedlce 
gr. 

młodzieżowe 
39 336   39 336 

Siatkówka 
kobiet 

UKS Ósemka 

gr. 
młodzieżowe 

25 000 
  212 872 

seniorzy 60 000 127 872 

Strzelectwo 
sportowe 

SKSS Dragon 
gr. 

młodzieżowe 
18 000   18 000 

Kickboxing 

TKKF Ognisko 
Siedleckie 

gr. 
młodzieżowe 

12 000   
20 000 

seniorzy 8 000   

SKS Gladiator 
gr. 

młodzieżowe 
5 000   5 000 

Pływanie UKS Ósemka 
gr. 

młodzieżowe 
44 000   44 000 

Podnoszenie 
ciężarów 

SKS Feniks 
gr. 

młodzieżowe 
5 000   0 

Szachy 
Klub Szachowy 
Skoczek 

seniorzy 6 000   6 000 

Triathlon 
Triathlon 
Siedlce Club 

gr. 
młodzieżowe 

7 000  7 000 

  Razem 
3 094 336 1 445 664 4 540 000 

 
 
Uchwałą Nr XXVII/339/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie 
stypendiów sportowych, zmienioną Uchwałą Nr XXXVI/417/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 
31 maja 2017 r. i Uchwałą Nr XLIII/516/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 18 grudnia 2017 r., 
został wprowadzony Regulamin przyznawania stypendiów sportowych.  
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Stypendium może otrzymać osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:  
- jest mieszkańcem Miasta Siedlce lub jest zawodnikiem klubu sportowego lub 

stowarzyszenia,  mającego swoją siedzibę i prowadzącego działalność na terenie Miasta 
Siedlce, a w przypadku zawodników niezrzeszonych reprezentuje Miasto Siedlce, 

- posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału 
w zawodach sportowych, 

- osiągnęła  wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub 
krajowym (organizowanym przez związki sportowe, wymienione w wykazie polskich 
związków sportowych ogłoszonym przez ministra właściwego ds. sportu), spełniające 
kryteria wskazane   w Regulaminie,  

- zobowiązała się do realizacji programu szkoleniowego. 
 
Stypendium przyznawane jest na rok w dyscyplinach indywidualnych i na pół roku w 
dyscyplinach zespołowych, wymienionych w Regulaminie. 
 
Wydatki na wypłatę stypendiów sportowych w 2018 r. 

    

  dotacja decyzje razem 

Piłka nożna M MKP Pogoń  764 864 764 864 

Koszykówka M SKK 319 680  319 680 

Koszykówka K MKK 234 432 234 432 468 864 

Piłka siatkowa M KPS 191 808 191 808 383 616 

Piłka siatkowa K Ósemka 127 872  127 872 

Rugby MKS Pogoń 507 936  507 936 

Tenis stołowy MKS Pogoń 63 936  63 936 

Indywidualne   234 576 234 576 
 Razem 1 445 664 1 425 680 2 871 344 

 
 

2) Pomoc społeczna 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach jest jednostką organizacyjną Miasta Siedlce 
powołaną do realizacji zadań samorządu gminnego i powiatowego, w szczególności z zakresu pomocy 
społecznej, Programu Rodzina 500+, Programu „Dobry start”, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz rehabilitacji 
społecznej osób niepełnosprawnych. Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków budżetu 
miasta i budżetu państwa. 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy 
społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których miesięczny dochód netto nie przekracza 
ustawowego kryterium dochodowego, które od 1 października 2018 r. wynosi: 

▪ dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł (do 30 września 2018 r. kryterium dochodowe 
wynosiło 634 zł); 

▪ dla gospodarstw domowych wieloosobowych – 528 zł na osobę w rodzinie (do 30 września 
2018 r. kryterium dochodowe wynosiło 514 zł), 

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z następujących powodów (określonych w art. 7 
ww. ustawy). 
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W 2018 r. świadczeniami z pomocy społecznej objęto 1.864 rodziny, 4.140 osób w tych 
rodzinach (w 2017 r. 2.032 rodziny, 4.552 osoby w rodzinach, w 2016 r.  
2.104 rodziny, 4.753 osoby w rodzinach). W porównaniu do 2017 r. nastąpił spadek liczby rodzin o 
8,27%.  

 
Główne powody przyznawania pomocy społecznej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 
Siedlcach w latach 2016 – 2018 

 

Powód trudnej sytuacji życiowej 
Liczba rodzin* 

Liczba osób 
w rodzinach 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Ubóstwo  1537 1321 1115 3465 2961 2450 

Bezdomność 65 66 59 81 76 59 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 305 281 255 1377 1241 1154 

Bezrobocie 1053 878 725 2682 2252 1876 

Niepełnosprawność 816 785 741 1648 1542 1441 

Długotrwała lub ciężka choroba 1137 1086 1039 2243 2082 1976 

Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych  
i prowadzenia gospodarstwa domowego 

563 549 478 1876 1715 1496 

Alkoholizm 228 203 183 390 339 301 

Narkomania 17 11 16 42 16 19 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu  
z zakładu karnego 

37 31 45 64 63 88 

Zdarzenie losowe 10 3 4 16 6 7 

* w jednej rodzinie może występować kilka problemów 
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Głównym powodem przyznawania pomocy rodzinom w 2018 roku, podobnie  
jak w latach poprzednich, było ubóstwo. Poziom występowania ubóstwa w 2018 r. zmniejszył się o 
15,59%. Czynnikami mającymi bezpośredni wpływ na poziom ubóstwa  
w szczególności są: długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, bezrobocie, uzależnienia, i 
te problemy, obok ubóstwa, są dominującymi wśród problemów rodzin ubiegających się o pomoc. 

W 2018 roku pomocą społeczną z powodu bezrobocia objęto 725 rodzin. Nastąpił spadek o 
17,43% w porównaniu do roku poprzedniego. 

Problem długotrwałej lub ciężkiej choroby w 2018 roku stwierdzono  
w 1.039 rodzinach. Nastąpił spadek o 4,33% w porównaniu do roku ubiegłego.  

Spadek, o 5,61% nastąpił w odniesieniu do problemu niepełnosprawności, która  
w 2018 roku została stwierdzona w 741 rodzinach. 

Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 
domowego wystąpiła w 478 rodzinach i zmalała w porównaniu do roku poprzedniego o 12,93%.  

Potrzeba ochrony macierzyństwa była w 2018 roku powodem udzielenia pomocy społecznej 
w 255 rodzinach (spadek o 9,25%).  

Poważnym, niejednokrotnie trudnym do zdiagnozowania, jest problem alkoholizmu. W 
2018 roku stwierdzono go w 183 rodzinach. W porównaniu do 2017 roku, nastąpił spadek o 9,85%. 

 
Strukturę rodzin objętych pomocą społeczną prezentuje poniższa tabela. 
 

Typy rodzin objętych pomocą społeczną* 

Wyszczególnienie 
Liczba rodzin 

2016 % 2017 % 2018 % 

Rodziny ogółem 2104 100 2032 100 1864 100 

o liczbie osób w rodzinie   1 1034 49,14 1003 49,36 924 49,57 
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2 326 15,49 323 15,90 308 16,52 

3 270 12,83 250 12,30 227 12,18 

4 258 12,26 252 12,40 228 12,23 

5 134 6,37 131 6,45 108 5,79 

6 i więcej  82 3,90 73 3,59 69 3,70 

Rodziny z dziećmi ogółem 809 38,45 748 36,81 687 36,86 

o liczbie dzieci 1 326 15,49 282 13,88 251 13,47 

2 281 13,36 270 13,29 257 13,79 

3 137 6,51 138 6,79 116 6,22 

4 39 1,85 39 1,92 42 2,25 

5 21 1,00 17 0,84 19 1,02 

6 4 0,19 1 0,05 1 0,05 

7 i więcej 1 0,05 1 0,05 1 0,05 

Rodziny niepełne ogółem 354 16,83 317 15,60 306 16,41 

o liczbie dzieci 1 177 8,41 145 7,14 143 7,67 

2 105 4,99 98 4,82 102 5,47 

3 49 2,33 52 2,56 41 2,20 

4 i więcej 23 1,09 22 1,08 20 1,07 

Rodziny bez dzieci, o liczbie osób  
w rodzinie 2 i więcej 261 12,41 281 13,83 253 13,57 

*w tabeli zawarto informację o liczbie rodzin i udziale poszczególnych grup i podgrup rodzin w ogólnej liczbie rodzin  

 

Największą grupę osób objętych pomocą społeczną stanowiły osoby samotnie 
gospodarujące (49,57% ogółu rodzin). Grupa rodzin z dziećmi stanowiła w 2018 r. 36,86% 
ogółu rodzin. W grupie rodzin z dziećmi znaczącą grupę (44,54%) stanowiły rodziny niepełne. 
Kształtowanie się zjawiska w latach w latach 2016 – 2018 przedstawia wykres. 

 

455
431

381
354

317 306

2016 2017 2018

li
c
z
b

a
 r

o
d

z
in

rok

Rodziny z dziećmi korzystające z pomocy społecznej 
w latach 2016 - 2018

rodziny pełne rodziny niepełne



74 
 

Strukturę rodzin z dziećmi (pełnych i niepełnych) korzystających z pomocy MOPR  
w 2018 roku ilustrują kolejne wykresy.  

 

 

 
 

 
Realizując zadania własne gminy, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 

2018 roku udzielił pomocy 1.656 rodzinom (3.658 osobom w rodzinach). W porównaniu do 
2017 roku, w którym pomocą objęto 1.816 rodzin (4.037 osób w rodzinach), nastąpił spadek 
o 8,81%.  

W tabeli zawarto informacje na temat świadczeń pieniężnych i niepieniężnych 
realizowanych w ramach zadań własnych gminy w latach 2016 – 2018. 

rodziny z 1 dzieckiem, 30%

rodziny z 2 dzieci, 43%
rodziny z 3 dzieci, 21%

rodziny z 4 i więcej dzieci, 6%

Rodziny pełne korzystające z pomocy społecznej
w 2018 roku

z 1 dzieckiem
47%

z 2 dzieci
33%

z 3 dzieci
13%

z 4 i więcej dzieci
7%

Rodziny niepełne korzystające z pomocy społecznej 
w 2018 roku



 

 

 
 

Realizacja świadczeń w ramach zadań własnych gminy w latach 2016 – 2018 

L.p. Rodzaje świadczeń 

Liczba osób,  
którym przyznano pomoc 

Liczba świadczeń Wydatki w zł 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

1.  zasiłki stałe  469 443 402 4.502 4.489 4.031 2.178.727 2.135.404 1.956.651 

2.  zasiłki okresowe 
1.191 
rodzin 

1.025 
rodzin 

857 
rodzin 

7.315 6.153 5.032 2.304.758 1.860.905 1.543.993 

3.  schronienie (noclegownia PKPS1, mieszkania wspierane) 36 32 32 8.456 8.323 7.750 181.573 184.000 196.610 

4.  usługi opiekuńcze (świadczone przez PKPS) 173 199 200 47.704 54.585 62.138 590.639 988.0002 1.128.476 

5.  

obiady dla najuboższych (dorosłych)  
(w Inst. Kofoeda) 

162 142 114 25.436 21.841 18.077 150.120 140.890 137.735 

obiady dla dzieci w szkole i przedszkolu 1.077 966 911 120.637 103.359 88.851 404.105 358.940 310.477 

6.  
zasiłki celowe i w naturze  
(m.in. na dożywianie, opał, leki, odzież, bilet) 

1.042 
rodziny 

1.020 
rodzin 

940 
rodzin 

2.277 2.385 2.411 689.910 676.405 681.442 

7.  sprawienie pogrzebu 26 35 30 26 35 30 19.615 11.380 9.748 

8.  odpłatność miasta za pobyt osób w dps na terenie innej gminy3 58 54 61 647 631 648 1.637.661 1.567.923 1.678.262 

9.  
składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek 
stały, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z 
innego tytułu 

389 366 331 3.779 3.733 3.308 170.819 167.756 151.985 

10.  

składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby objęte 
Indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego w CIS, 
niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z 
innego tytułu 

72 61 66 448 338 355 24.081 18.428 19.449 

 1 noclegownia PKPS funkcjonowała do 30.09.2016 r., 2 kwota dotacji przekazanej przez Miasto, 3 świadczenia liczone w miesiącach 
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Praca socjalna jest podstawowym zadaniem pomocy społecznej realizowanym niezależnie lub 
równolegle z pozostałymi formami wsparcia i świadczeniami przyznawanymi klientom. Pomocą w 
formie pracy socjalnej objęci są praktycznie wszyscy klienci Ośrodka. Permanentnej pomocy w 
postaci pracy socjalnej udzielono natomiast 1.690 rodzinom  
(w 2017 r. – 1.886 rodzinom, w 2016 r. – 1.492 rodzinom), w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej 
186 rodzinom. 

Narzędziem wykorzystywanym w pracy socjalnej jest kontrakt socjalny. Kontrakt socjalny 
można zdefiniować, jako umowę określającą zamierzony cel działania oraz uprawnienia i 
zobowiązania zarówno klienta, jak i pracownika socjalnego w dążeniu  
do realizacji celu.  
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Realizacja wybranych świadczeń pomocy społecznej 
w zakresie zadań własnych gminy w latach 2016 - 2018

2016 2017 2018

schronienie
2,52%

usługi opiekuńcze
14,44%

obiady dla dorosłych
1,76%

obiady dla dzieci w szkołach
3,97%

zasiłki celowe i w naturze
8,72%

sprawienie pogrzebu
0,12%

pobyt w dps na terenie 
innych powiatów

21,48%
zasiłki okresowe

19,76%

zasiłki stałe
25,04%

składki na ubezpieczenie 
zdrowotne

2,19%

Realizacja zadań własnych gminy w 2018 roku 
wg wydatków
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W 2018 roku w oparciu o 164 kontrakty socjalne prowadzono pracę socjalną  
z 164 osobami (w 2017 r. – 217 kontraktów socjalnych, w 2016 r. – 219 kontraktów socjalnych).  

 
Główne cele założone w realizowanych kontraktach socjalnych  

Główny cel kontraktu 
2016 2017 2018 

Liczba 
kontraktów 

% 
Liczba 

kontraktów 
% 

Liczba 
kontraktów 

% 

skierowanie osób do wykonywania prac 
społecznie użytecznych 

74 34 79 37 39 24 

skierowanie osób do Centrum Integracji 
Społecznej w celu podjęcia realizacji 
Indywidualnego Programu Zatrudnienia 
Socjalnego 

63 29 61 28 78 48 

motywowanie do podjęcia terapii  
w poradni leczenia uzależnień  
i zachowania abstynencji 

47 21 44 20 47 28 

inne (m. in. wzmocnienie funkcji 
opiekuńczo – wychowawczych, złożenie 
dokumentów do różnych instytucji w 
celu uzyskania uprawnień do innych 
świadczeń, dbanie  
o porządek w mieszkaniu)  

35 16 15 7 0 0 

skierowanie osób do udziału w 
Programie Aktywizacja i Integracja 

-1 - 18 8 - - 

Razem 219 100 217 100 164 100 
1 Program Aktywizacja i Integracja w 2016 r. i 2018 r. nie był realizowany przez MOPR 
 

43% kontraktów socjalnych (tj. 70) realizowanych w 2018 roku zakończono 
pozytywnie, osiągając cel zawarty w kontrakcie, 12% kontraktów socjalnych (tj. 20) 
zakończono przed upływem okresu, na jaki zostały zawarte (głównie z powodu podjęcia 
pracy przez klienta, pogorszenia stanu zdrowia, zmiany miejsca zamieszkania)  
24% kontraktów socjalnych (tj. 39) pozostawało w realizacji na dzień 31.12.2018 r.,  
21% kontraktów socjalnych (tj. 35) zostało zerwanych. W sytuacji zerwania postanowień 
kontraktu socjalnego pracownik socjalny w większości przypadków stosował sankcje  
w nim przewidziane.  

Zasiłki okresowe są podstawową formą pomocy pieniężnej. Jest to pomoc 
obligatoryjna, przyznawana w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, 
niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń 
z innych systemów zabezpieczenia społecznego – osobom samotnie gospodarującym  
i rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego odpowiednio osoby 
samotnie gospodarującej i rodziny.  

W 2018 r. zasiłki okresowe otrzymało 857 rodzin (2.041 osób w rodzinach),  
o 168 rodzin, tj. o 16,39% mniej niż w roku poprzednim. Najwięcej rodzin otrzymało zasiłki 
okresowe z powodu bezrobocia – 494 rodzin, tj. 58% wszystkich rodzin objętych tą formą 
pomocy. Na zasiłki okresowe w 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.543.993 zł.  
(o 19,67% niższe w porównaniu do 2017 r.). Ze środków własnych sfinansowano kwotę 
49.115 zł, z dotacji 1.494.878 zł. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 297,37 zł. Każda rodzina 
otrzymała w roku średnio 6 świadczeń. Bezpośrednimi przyczynami znacznego spadku 
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wydatków na zasiłki okresowe była realizacja Programu „Rodzina 500+”, spadek bezrobocia 
oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę.  

W roku sprawozdawczym wydano 21 decyzji ustalających nienależnie pobrane 
świadczenia w formie zasiłków okresowych na łączną kwotę 6.135,85 zł.  

Zasiłek stały jest świadczeniem przyznawanym osobom całkowicie niezdolnym  
do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym ustawowe kryterium 
dochodowe.  

W 2018 r. tą formą pomocy objęto 402 osoby, o 9,26% mniej w stosunku do 2017 r. 
Wydatki na zasiłki stałe w 2018 r. wyniosły 1.956.651 zł i zmalały o 8,37% w porównaniu  
do roku poprzedniego. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 490,27 zł.  

W roku sprawozdawczym wydano 10 decyzji administracyjnych ustalających 
nienależnie pobrane świadczenia w formie zasiłków stałych na łączną kwotę 12.263,29 zł.  
 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego i opłaca 
składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z zasiłku stałego oraz osoby 
realizujące Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej, 
nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu.  

W 2018 r. ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu pobierania zasiłku stałego objęto  
331 osób (o 9,56% mniej w porównaniu do roku poprzedniego), a z tytułu realizacji IPZS  
w CIS - 66 osób (o 8,20% więcej w porównaniu do roku poprzedniego). Wydatki  
na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z powyższych tytułów w 2018 r. wyniosły 
171.434 zł i zmalały w porównaniu do roku poprzedniego o 7,92%.   

Usługi opiekuńcze są świadczeniem przysługującym osobom, które z powodu wieku, 
choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób w zaspokojeniu codziennych 
potrzeb życiowych, a są jej pozbawione. W 2018 r. usługi opiekuńcze świadczone były  
w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej (realizatorem usług, podobnie jak w latach 
ubiegłych był, na zlecenie Miasta, Polski Komitet Pomocy Społecznej) i w „Domu  
nad Stawami” Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach. Świadczenie usług opiekuńczych  
w miejscu zamieszkania polegało głównie na pomocy w utrzymywaniu higieny osobistej, 
czystości i porządku w mieszkaniu osoby, robieniu niezbędnych zakupów, przygotowywaniu 
posiłków, a także pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i, w miarę możliwości, 
zapewnieniu kontaktu z otoczeniem. Zakres usług opiekuńczych świadczonych w DPS  
w Siedlcach był ustalany indywidualnie w miejscu świadczenia usług (mógł obejmować  
m. in. udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnację, terapię, 
rehabilitację). 

Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych w miejscu 
zamieszkania wyniosła 200 osób (w 2017 r. - 199 osób, w 2016 r. – 173 osoby). W okresie 
sprawozdawczym wykonano 62.138 godzin usług opiekuńczych (o 13,84% więcej w stosunku 
do roku 2017). Miasto przekazało na ten cel dotację PKPS w kwocie 1.128.476 zł ,tj. o 14,92% 
więcej niż w 2017 r. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosił 13,70 zł (w 2017 r. – 13,00 
zł).  

Pomoc w formie usług opiekuńczych świadczonych w „Domu nad Stawami” Domu 
Pomocy Społecznej przyznano 13 osobom.  

Pomoc fakultatywna w formie zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych 
przyznawana była na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, m.in.: zakup opału, leków, 
biletów, żywności, odzieży. W 2018 r. pomocą w tej formie objęto 940 rodzin. Przyznano 
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łącznie 2.411 świadczeń. Wydatki wyniosły 682.442 zł (w porównaniu do roku poprzedniego 
były niższe o 0,89%).  
Wydatki na zasiłki celowe: 
− na zakup posiłku lub żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” – 279.257 zł,  
− na zakup leków – 31.918 zł,  
− na zakup opału i pokrycie kosztów ogrzewania innymi nośnikami energii – 220.340 zł, 

(pomoc na ogrzewanie otrzymały 292 rodziny). 
− na zakup biletu (np. na przejazd do lekarza specjalisty w innym mieście) – 1.732 zł, 
− na inne cele (np. odzież, remont, zakup podstawowych przedmiotów użytku domowego) 

– 38.217 zł. 
 

Wydatki na specjalne zasiłki celowe: 
− na zakup opału i pokrycie kosztów ogrzewania innymi nośnikami energii – 69.444 zł 

(pomoc na ogrzewanie otrzymało 117 rodzin), 
− na inne cele (np. zakup leków) – 40.535 zł.  

 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie organizuje pogrzeby osobom zmarłym na terenie 

Miasta, w tym osobom bezdomnym, które nie zostały pochowane przez inne osoby 
uprawnione. Pomoc ta obejmuje zorganizowanie pochówku i pokrycie wydatków związanych 
z pochówkiem, czyli zakup trumny, ubrania, zapewnienie transportu, opłacenie miejsca  
na cmentarzu, przygotowanie grobu i oznakowanie, ostatnie pożegnanie zgodne  
z wyznaniem zmarłego. Od 2009 roku organizowany jest również pogrzeb dzieci zmarłych 
przed urodzeniem, pozostawionych w szpitalach na terenie Miasta. W 2018 r. sprawiono 
pogrzeb łącznie 30 osób, w tym 24 dzieciom zmarłym przed urodzeniem (jeden pogrzeb 
zbiorowy). Poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 9.748 zł.  

Do domu pomocy społecznej kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki z 
powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogące samodzielnie funkcjonować w 
codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w miejscu zamieszkania. 
Wymagane jest, aby stan zdrowia i konieczność zapewnienia całodobowej opieki 
potwierdzone były zaświadczeniem lekarskim.  

 
W 2018 r. 40 osób skierowano do domu pomocy społecznej (w tym 33 do DPS w 

Siedlcach i 7 do dps na terenie innych powiatów). Miasto ponosiło odpłatność za pobyt 61 
osób (w 2017 r. 54 osób, w 2016 r. – 58 osób) w domach pomocy społecznej na terenie 
innych powiatów. Łącznie na ten cel w 2018 r. wydatkowano kwotę 1.678.262 zł.  

MOPR wydaje również decyzje w sprawie umieszczenia osób skierowanych do 
Domu Pomocy Społecznej „Domu nad Stawami” w Siedlcach. W 2018 r. wydano takie 
decyzje 40 osobom, w tym 32 osobom z terenu miasta Siedlce i 8 osobom z terenu innych 
gmin (w 2017 r. - 50 osobom, w tym 34 osobom z terenu Miasta Siedlce i 16 osobom z 
terenu innych gmin, w 2016 r. – 38 osobom, w tym 28 osobom z terenu Miasta Siedlce i 10 
osobom z terenu innych gmin). 

W 2018 r. w „Domu nad Stawami” Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach 
przebywało 140 osób, w tym 110 osób z Siedlec i 30 osób z terenu innych gmin. 
 W 2018 r. tut. Ośrodek, zrealizował 2 postanowienia sądu rejonowego, wypłacając 2 
kuratorom wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad 2 osobami częściowo 
ubezwłasnowolnionymi w łącznej kwocie 9.000 zł. 
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Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są jedną z 
form w systemie wsparcia środowiskowego i terapii osób z zaburzeniami psychicznymi. 
Realizowane są w miejscu zamieszkania podopiecznego, według indywidualnych programów 
terapeutycznych, opracowywanych przez osoby świadczące usługi, z uwzględnieniem 
indywidualnych potrzeb osoby i sugestii placówek specjalistycznych.  

W 2018 r. pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi objęto 24 osoby (w 2017 r. – 23 osoby). Wykonano 1.565 godzin 
usług (w 2017 r. – 1.321 godzin). Koszt realizacji zadania wyniósł 47.152 zł (w 2017 r. – 
41.034 zł).  

Środowiskowy Dom Samopomocy działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy 
Rodzinie jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku 
upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy 
do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia 
zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji za środowiskiem. W 2018 r. z 
zajęć terapeutycznych ŚDS korzystało 46 osób, w tym 32 na podstawie decyzji 
administracyjnych oraz 14 klubowiczów (w tym byli lub obecni uczestnicy).  

Udział w zajęciach w ŚDS dla większości uczestników stanowił jedyną alternatywę na 
wyjście z domu oraz aktywną obecność w środowisku lokalnym.  

 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydaje decyzje kierujące do Środowiskowego 

Domu Samopomocy działającego w strukturze Ośrodka oraz do drugiego funkcjonującego w 
Siedlcach Środowiskowego Domu Samopomocy.  

Do środowiskowych domów samopomocy funkcjonujących w Siedlcach kierowane 
są osoby z terenu innych gmin: gminy Siedlce, miasta i gminy Mordy, gminy Zbuczyn na 
podstawie zawartych z Miastem porozumień. W 2018 r. z opieki i usług świadczonych przez 
oba siedleckie środowiskowe domy samopomocy skorzystało 61 osób, w tym 16 osób z 
terenu innych gmin.  

Cudzoziemiec, który na terytorium Polski uzyskał zgodę na pobyt ze względów 
humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany oraz ma miejsce zamieszkania i przebywa na 
terenie naszego kraju może uzyskać pomoc w formie zasiłku celowego, schronienia, posiłku 
oraz niezbędnego ubrania. W 2018 r. Ośrodek udzielił pomocy pieniężnej w formie zasiłku 
celowego oraz w postaci gorącego posiłku 4 rodzinom cudzoziemców, które uzyskały w 
Polsce ww. statusy pobytu. Wydatkowano kwotę 11.520 zł.  

 
 W 2018 r. Ośrodek zrealizował 5 postanowień sądu rejonowego, wypłacając 4 
opiekunom prawnym wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad 5 osobami całkowicie 
ubezwłasnowolnionymi w łącznej kwocie 15.073 zł.  

Poradnictwo specjalistyczne jest świadczone osobom i rodzinom mającym trudności 
lub oczekującym wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.  

Interwencja kryzysowa to działania podejmowane na rzecz osób i rodzin będących w 
stanie kryzysu. Jej celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności 
samodzielnego radzenia sobie.  

 
W 2018 r. pomocą objęto 160 rodzin (w 2017 r. – 121 rodzin). Liczba osób w tych 

rodzinach wyniosła 425. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach 
przyjęli 37 zgłoszeń faktów przemocy i wypełnili 37 formularzy „Niebieska Karta” – A” (2017 
r. – 14 formularzy). W 53 rodzinach, liczących łączne 137 osób (2017 r. w 64 rodzinach, 
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liczących łącznie 171 osób), przeprowadzono interwencje domowe w sprawie przemocy. Z 
pomocy terapeutycznej oraz konsultacji dla osób stosujących przemoc w rodzinie skorzystało 
30 osób (w 2017 r. – 20 osób).  

Osoba pełnoletnia opuszczająca dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz 
schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, 
specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający 
całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy zostaje objęta pomocą mającą na 
celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także 
pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki, jednorazową pomocą pieniężną na 
usamodzielnienie i jednorazową pomocą na zagospodarowanie w formie rzeczowej.  
Pomoc udzielona osobom usamodzielnianym, o których mowa w art. 88 ustawy o pomocy 
społecznej w latach 2016 – 2018 

Rodzaj świadczenia 

2016 2017 2018 

Liczba 
osób 

Kwota 
świadczeń 

Liczba 
osób 

Kwota 
świadczeń 

Liczba 
osób 

Kwota 
świadczeń 

Pomoc pieniężna  
na kontynuowanie 
nauki 

5 19.631 8 27.008 7 26.662 

Jednorazowa pomoc 
pieniężna  
na usamodzielnienie 

3 10.332 0 0 4 6.929 

Jednorazowa pomoc na 
zagospodarowanie 
w formie rzeczowej 

2 
 

6.555 
2 2.848 4 5.947 

 
Cudzoziemcowi, który w Rzeczypospolitej Polskiej uzyskał status uchodźcy  

lub ochronę uzupełniającą lub przebywa na terenie Polski na podstawie zezwolenia  
na pobyt czasowy, pomocy udziela starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania 
cudzoziemca w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy.  
Pomoc dla cudzoziemca jest realizowana w ramach indywidualnego programu integracji, 
który to wraz z przewidywanymi kosztami podlega akceptacji Wojewody.  
 W 2018 r. realizowano 3 indywidualne programy integracyjne z 8 osobami  
z 3 rodzin (w 2017 r. realizowano 10 indywidualnych programów integracji z 29 osobami  
z 7 rodzin). Wypłacono świadczenia pieniężne na utrzymanie oraz pokrycie wydatków 
związanych z nauką języka polskiego w kwocie 17.840 zł (w 2017 r. w kwocie 177.099 zł).  
Środki na realizację zadania zapewnia budżet państwa. 

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. w rejestrze świadczeniobiorców figurowały 
5.406 rodziny, w stosunku do których ustalone zostało prawo do świadczenia 
wychowawczego. Średnia liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze na 
pierwsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, z uwagi na spełnienie 
kryterium dochodowego wyniosła 2.411 rodzin. 

Średnia liczba przyznanych świadczeń wychowawczych za okres od 01.01.2018 r. do 
31.12.2018 r. wyniosła 8.157 świadczeń na pierwsze i kolejne dziecko w rodzinie w wieku do 
ukończenia 18. roku życia. 

Poniesione z budżetu państwa wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych w 
2018 r. wyniosły 48.825.951 zł.  
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Świadczenie dobry start jest świadczeniem jednorazowym przyznawanym w 
wysokości 300 zł, w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego do ukończenia 
przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia lub 24. roku życia – w przypadku dzieci lub 
osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. 

W 2018 r. złożonych zostało 6.685 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry 
start. Liczba przyznanych świadczeń dobry start za okres od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r. 
wyniosła 9.167. Poniesione z budżetu państwa w 2018 r. wydatki na wypłatę świadczeń 
dobry start wyniosły 2.747.700 zł. W 2018 r. złożonych zostało 5.255 wniosków w sprawie 
przyznania świadczeń rodzinnych.  

 
Rodziny korzystające ze świadczeń rodzinnych w latach 2016 – 2018 

L.p. Liczba rodzin 

2016 2017 2018 

Średnia 
miesięczna 

liczba 

 
% 

Średnia 
miesięczna 

liczba 

  
% 

Średnia 
miesięczna 

liczba 

 
% 

1. Rodziny 
pobierające 
zasiłek rodzinny, 
w tym: 

 
1906 

 
100 

 
1965 

 
100 

 
1995 

 
100 

1.1 na 1 dziecko 740 38,82 737 37,51 704 35,29 

1.2 na 2 dzieci 815 42,76 839 42,65 873 43,76 

1.3 na 3 dzieci 260 13,64 298 15,16 319 15,99 

1.4 na 4 i więcej 
dzieci 

91 4,77 91 4,64 99 4,96 

2. Dzieci, na które 
wypłacany jest 
zasiłek rodzinny, 
w tym  
w wieku: 

 
3753 

 
100 

 
3871 

 
100 

 
3995 

 
100 

2.1 do ukończenia 5 
roku życia 

1106 29,47 1202 31,05 1267 31,71 

2.2 powyżej 5 roku 
życia, do 
ukończenia 18 
roku życia 

2399 63,92 2445 63,16 2520 63,08 

2.3 powyżej 18 roku 
życia, do 
ukończenia 24 
roku życia 

248 6,61 224 5,79 208 5,21 

3.  Osoby 
pobierające 
świadczenie 
pielęgnacyjne 

 
227 

 
x 

 
249 

 
x 

 
274 

 
x 

4.  Osoby 
pobierające 
zasiłek 
pielęgnacyjny 

 
1672 

 
x 

 
1663 

 
x 

 
1648 

 
x 
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5.  Osoby 
pobierające 
specjalny zasiłek 
opiekuńczy 

 
46 

 
x 

 
51 

 
x 

 
52 

 
x 

6.  Osoby 
pobierające 
zasiłek dla 
opiekuna 

 
35 

 
x 

 
26 

 
x 

 
22 

 
x 

7.  Osoby 
pobierające 
jednorazową 
zapomogę  
z tytułu 
urodzenia dziecka 

 
 

63 

 
 

x 

 
 

63 

 
 

x 

 
 

58 

 
 

x 

8.  Osoby 
pobierające 
świadczenie 
rodzicielskie 

 
165 

 

 
x 
 

 
215 

 
x 

 
213 

 
x 

9.  Osoby 
pobierające 
jednorazowe 
świadczenie z 
tytułu urodzenia 
dziecka – ustawa 
„Za życiem” 

 
 

x 
 

 
 

x 
 

 
 

17 

 
 

x 

 
 

17 

 
 

x 

W 2018 roku ze świadczeń rodzinnych korzystało średnio miesięcznie 
3.333  rodziny. 
Zasiłki rodzinne pobierało średnio miesięcznie 1.995 rodzin. Największa liczba rodzin 
pobierała zasiłek rodzinny na 2 dzieci (43,76%).  
Świadczenia pielęgnacyjne pobierały średnio miesięcznie 274 osoby.  
Zasiłki pielęgnacyjne pobierało średnio miesięcznie 1.648 osób. Jednorazową zapomogę z 
tytułu urodzenia dziecka otrzymało średnio miesięcznie 58 osób. 

 
Świadczenia rodzinne zrealizowane w latach 2016 – 2018 
 

L.p. Rodzaj świadczenia 

2016 2017 2018 

Wydatki 
w zł 

Liczba 
świadczeń 

Wydatki 
w zł 

Liczba 
świadczeń 

Wydatki 
w zł 

Liczba 
świadczeń 

1. Zasiłki rodzinne 4.860.523 43.754 5.097.757 44.104 5.099.285 44.289 

2. 

Dodatki do zasiłków 
rodzinnych, w tym 
 z tytułu: 

 
 
 

2.352.828 

 
 
 

16.191 

 
 
 

2.566.741 

 
 
 

16.560 

 
 
 

2.401.195 

 
 
 

16.294 

2.1 
 
urodzenia dziecka 

 
288.000 

 
288 

 
294.000 

 
294 

 
265.000 

 
265 

2.2 
opieki nad dzieckiem  
w okresie korzystania z 
urlopu wychowawczego 

 
 

433.315 

 
 
 
 

1.107 

 
 
 
 

564.479 

 
 
 
 

1.443 

 
 
 
 

440.125 

 
 
 
 

1.135 
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2.3 
samotnego 
wychowywania dziecka 

 
 

456.415 

 
 

2.360 

 
 

482.329 

 
 

2.419 

 
 

444.881 

 
 

2.208 

2.4 
wychowywania dziecka 
w rodzinie wielodzietnej 

 
 

527.665 

 
 

5.815 

 
 

572.756 

 
 

6.028 

 
 

600.880 

 
 

6.335 

2.5 
kształcenia i rehabilitacji 
dziecka 
niepełnosprawnego 

 
376.520 

 
 

3.895 

 
 

401.387 

 
 

3.852 

 
 

404.907 

 
 

3.887 

2.6 
rozpoczęcia roku 
szkolnego 

 
257.300 

 
2.573 

 
237.800 

 
2.378 

 
235.800 

 
2.358 

2.7 

podjęcia przez dziecko 
nauki  
w szkole poza miejscem 
zamieszkania 

 
                 

13.613 

 
 

153 

 
 

13.990 

 
 

146 

 
 

9.602 

 
 

106 

3. 
Zasiłki rodzinne wraz 
z dodatkami 
(1+2) 

 
 

7.213.351 

 
 

59.945 

 
 

7.664.498 

 
 

60.664 

 
 

7.500.480 

 
 

60.583 

4. Zasiłki pielęgnacyjne 
 
 

3.069.945 

 
 

20.065 

 
 

3.054.186 

 
 

19.962 

 
 

3.124.992 

 
 

19.774 

5. 
Świadczenia 
pielęgnacyjne 

 
3.523.182 

 
2.722 

 
4.169.340 

 
2.989 

 
4.819.240 

 
3.286 

6. 
Dodatek do świadczenia 
pielęgnacyjnego 

 
 

600 

 
 

6 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

7. 
Specjalny zasiłek 
opiekuńczy 

 
280.468 

 
552 

 
318.872 

 
618 

 
331.660 

 
627 

8. Zasiłek dla opiekuna 
 

216.130 
 

418 
 

159.640 
 

307 
 

138.480 
 

259 

9. 
Razem świadczenia 
opiekuńcze  (4+5+6+7+8) 

 
 
 

7.089.725 

 
 
 

23.763 

 
 
 

7.702.038 

 
 
 

23.876 

 
 
 

8.414.372 

 
 
 

23.946 

10. 
Jednorazowa zapomoga 
z tytułu urodzenia 
dziecka 

 
 
 
 

755.000 

 
 
 
 

755 

 
 
 
 

759.000 

 
 
 
 

759 

 
 
 
 

696.000 

 
 
 
 

696 

11, Świadczenia rodzicielskie 
 

1.835.796 
 

1.982 
 

2.365.824 
 

2.582 
 

2.342.638 
 

2.561 

12.  
Zasiłki rodzinne 
 i dodatki 
 (tzw. „zł za zł”) 

 
120.935 

 
2.065 

 
255.736 

 
5.431 

 
372.877 

 
7.387 

 
RAZEM ŚWIADCZENIA 
RODZINNE 
(3+9+10+11+12) 

 
 
 

17.015.407 

 
 
 

88.510 

 
 
 

18.747.096 

 
 
 

93.312 
 

 
 
 

19.326.367 

 
 
 

95.173 
 

 
W okresie sprawozdawczym wypłacono łącznie 95.173 świadczenia rodzinne na 

łączną kwotę 19.326.367 zł.  
Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne objęte są ubezpieczeniem 

zdrowotnym, w przypadku nieposiadania innego tytułu do ubezpieczenia oraz 
ubezpieczeniem emerytalno–rentowym, przy spełnieniu warunków określonych przepisami.  
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Wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w latach 2016– 
2018 

Lp. Wyszczególnienie 
2016 2017 2018 

Wydatki  
w zł 

Liczba 
świadczeń 

Wydatki  
w zł 

Liczba 
świadczeń 

Wydatki  
w zł 

Liczba 
świadczeń 

1. Składki na 
ubezpieczenia 
emerytalne i 
rentowe 

 
995.554 

 
3.387 

 
1.113980 

 
3.465 

 
1.193.023 

 
3.560 

2. Składki na 
ubezpieczenie 
zdrowotne 

 
144.798 

 
1.625 

 
153.430 

 
1.581 

 
171.388 

 
1.665 

 Razem 1.140.352 5.012 1.267.410 5.046 1.364.411 5.225 

 
W 2018 r. ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzystało średnio miesięcznie 

392 rodziny i 646 osób uprawnionych (w 2017 r. 415 rodzin, 672 osób  uprawnionych).  
Wypłacono ogółem 8.042 świadczenia na kwotę 3.087.814 zł.  

Miejski Zespół Interdyscyplinarny w Siedlcach został powołany na mocy art. 9a 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1390). W dniu 28 czerwca 2011 r. Rada Miasta w Siedlcach podjęła Uchwałę Nr X/202/2011 
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego 
Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, której 
wykonanie powierzyła Prezydentowi Miasta Siedlce.  

W 2018 r. odbyły się 4 posiedzenia MZI, w trakcie których omawiane były 
zagadnienia dotyczące funkcjonowania zespołu i grup roboczych, podejmowane były prace w 
zakresie organizacji prac zespołu i grup roboczych. Zespół interdyscyplinarny powołuje grupy 
robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie.  

W okresie sprawozdawczym do Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęły 
172 Formularze „Niebieska Karta – A” wszczynające procedurę, z czego: 

− 133 sporządzili przedstawiciele Policji; 

− 37 sporządzili przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej;  

− 2 sporządzili przedstawiciele oświaty.  
Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej jest decyzja 

administracyjna. W 2018 r. w sprawach o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki 
zdrowotnej wydano łącznie 171 decyzji administracyjnych dla 124 osób (w 2017 r. 157 
decyzji dla 111 osób, w 2016 r. 133 decyzje dla 89 osób). Gmina otrzymuje dotację z budżetu 
państwa na refundację poniesionych kosztów realizacji zadania. 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach, działając w imieniu Prezydenta 

Miasta Siedlce, od 2007 r. cyklicznie organizuje i koordynuje realizację prac społecznie 
użytecznych na terenie miasta Siedlce. Prace społecznie użyteczne organizowane są w 
jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo 
zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz lokalnej społeczności.  

Potrzebę organizacji prac społecznie użytecznych w 2018 r. zgłosiły do tut. Ośrodka 
33 podmioty z terenu miasta Siedlce, składając zapotrzebowanie na 112 miejsc pracy (w 
2017 r. – 37 podmiotów na 117 miejsc pracy). Z uwagi na limit środków Funduszu Pracy 
przyjęty na organizację prac społecznie użytecznych w 2018 r. zabezpieczono 40 miejsc 
pracy.  
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Do wykonywania prac społecznie użytecznych, które realizowane były w okresie od 
14.05.2018 r. do 12.10.2018 r., Ośrodek wskazał 46 osób uprawnionych, które następnie PUP 
skierował do wykonywania prac. Uczestnicy wykonali 7.755 godzin prac (w 2017 r. – 15.657 
godzin).  Łączna kwota wypłaconych w 2018 roku z ww. tytułu świadczeń pieniężnych 
wyniosła 64.191,50 zł (w 2017 r. – 126.821,70 zł).  

 
Realizacja prac społecznie użytecznych (p.s.u) w latach 2016 – 2018 

Rok 
Osoby 

skierowane 
do p.s.u. 

Osoby 
wykonujące 
p.s.u. przez 

okres, na jaki 
zostały 

skierowane 

Osoby, które przerwały wykonywanie p.s.u. – 
powody 

podjęcie 
zatrudnienia 

względy 
zdrowotne/brak 

opieki nad 
dzieckiem 

porzucenie 
wykonywania 

p.s.u. 

2016 801 66 3 4 3 

2017 822 58 10 4 8 

2018 463 37 4 0 3 

1 1 osoba odmówiła podjęcia pracy, zaś 3 przerwały wykonywanie p.s.u. z powodów innych niż ww.: 1 osoba zmarła, 1 osoba nabyła prawa 
emerytalne, 1 osoba podjęła uczestnictwo w projekcie współfinansowanym z EFS aktywizującym osoby bezrobotne  

2 2 osoby przerwały wykonywanie p.s.u z powodów innych niż ww.: 1 osoba otrzymała emeryturę, 1 osoba nie rozliczyła się ze skierowania 
3   2 osoby przerwały wykonywanie p.s.u z powodów innych niż ww.: 1 os. zrezygnowała z powodu przeprowadzki poza miasto Siedlce, 1 

osoba została zawieszona w wykonywaniu p.s.u. 

 
 

3) Współpraca z organizacjami pozarządowymi (NGO non-government organization) 
 

 Program współpracy Miasta Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r. został przyjęty 
Uchwałą Nr XLI/461/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 października 2017 r.  

W zakresie finansowym Miasto Siedlce wspierało działalność organizacji 
pozarządowych w 13 sferach zadań publicznych spośród 39 wymienionych w art. 4  ust. 1 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. 
z 2019 r. poz. 688/. Współpraca finansowa polegała na przyznawaniu dotacji na realizację 
zleconych zadań publicznych oraz na zakupie usług. 

Zlecanie zadań w trybie konkursowym: 
 Sfery 

• Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób 

• Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 
 

1. Środki finansowe zaplanowane w budżecie na rzecz organizacji pozarządowych - 
5.192.945,17 zł, 

2. Wykorzystanie środków finansowych - 4.851.580,03 zł, 
3. Liczba otwartych konkursów - 1, 
4. Liczba złożonych ofert - 5, 
5. Liczba podpisanych umów - 5 (w formie: wsparcia - 4, w tym 1 umowa wieloletnia 

2017-2018, powierzenia - 1) oraz kontynuacja 3 umów wieloletnich 2015-2018, 
6. Liczba podmiotów realizujących zadania - 10. 

 
 Sfera 
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• Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 
 

1. Środki finansowe zaplanowane w budżecie na rzecz organizacji pozarządowych - 
870.000 zł, 

2. Wykorzystanie środków finansowych - 833.090,51 zł, 
3. Liczba otwartych konkursów - 2,  
4. Liczba złożonych ofert - 26, 
5. Liczba podpisanych umów - 22 (w formie wsparcia), 
6. Liczba złożonych ofert /Małe granty/ - 11, 
7. Liczba podpisanych umów /Małe granty/ - 9, 
8. Liczba wszystkich podpisanych umów - 31 (w formie wsparcia), 
9. Liczba podmiotów realizujących zadania - 13 (po raz pierwszy - 1).  

 
 
 Sfery 

• Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej 
społeczeństwa 

• Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 160, ze zm.) 

• Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 

• Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 

• Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży 

• Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

• Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  

• Turystyka i krajoznawstwo 

• Promocja i organizacja wolontariatu 

• Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 
3 ust. 3 ustawy 

 
1. Środki finansowe zaplanowane w budżecie na rzecz organizacji pozarządowych - 

971.875,88 zł, 
2. Wykorzystanie środków finansowych - 958.055,88 zł, 
3. Liczba otwartych konkursów - 4,  
4. Liczba złożonych ofert - 101, 
5. Liczba podpisanych umów - 67,  
6. Liczba złożonych ofert /Małe granty/ - 50, 
7. Liczba podpisanych umów /Małe granty/ - 41, 
8. Liczba wszystkich podpisanych umów - 108 (w formie wsparcia) oraz kontynuacja 3 

umów wieloletnich 2015-2018, 
9. Liczba podmiotów realizujących zadania - 45 (po raz pierwszy - 2). 

 
Na podstawie Uchwały Nr XIII/277/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 października 

2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na 
terenie Miasta Siedlce zlecono zadania z zakresu szkolenia i współzawodnictwa sportowego. 
 

1. Środki finansowe zaplanowane w budżecie na rzecz organizacji pozarządowych - 
4.572.480,- zł,           
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2. Wykorzystanie środków finansowych - 4.540.000,- zł, 
3. Liczba otwartych konkursów - 4,  
4. Liczba złożonych ofert - 46,  
5. Liczba podpisanych umów - 42 (w formie wsparcia),    
6. Liczba podmiotów realizujących zadania - 18.   

 
Zakup usług: 
                                                                                                   

Liczba zadań zleconych organizacjom w trybie innym niż konkursowy – 31. Były to głównie 
wyjazdy na zawody sportowe, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, zapewnienie 
bezpieczeństwa osobom kapiącym się, zapewnienie schronienia osobom bezdomnym. 

 
4) Dożywianie 

 

Celem programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” jest m. in. 
wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie 
dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym. Pomoc w zakresie 
dożywiania mogła być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, których dochód w 
przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekraczał 150% kryterium dochodowego pomocy 
społecznej.  

Pomocą objęto łącznie 2.175 osób. Systematyczną pomocą objęto 556 dzieci do 
czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (w 2017 r. – 583 dzieci), 630 uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (w 2017 r. – 688 uczniów) oraz 114 
najuboższych osób dorosłych (w 2017 r. – 142 osoby). 

 
Sfinansowano łącznie 88.851 posiłków w szkole i przedszkolu na kwotę 310.477 zł, 

18.077 obiadów dla osób dorosłych na kwotę 162.542 zł oraz 1.334 zasiłki celowe na kwotę 
279.257 zł (z pomocy w tej formie skorzystało 512 rodzin). Posiłki dla osób dorosłych, na 
zlecenie Miasta Siedlce, przygotowywane były i wydawane przez Stowarzyszenie Pomocy 
Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach. 

Program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020 „Pomoc Miasta 
Siedlce w zakresie dożywiania” przyjęty Uchwałą Rady Miasta Siedlce nr XXXVIII/710/2014 z 
dnia 31 stycznia 2014 r. umożliwia w szczególnie uzasadnionych przypadkach, udzielenie 
posiłku dziecku, bez konieczności wydawania decyzji administracyjnej i ustalania sytuacji 
rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego. Posiłki te finansowane są przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.  Pomoc na powyższych zasadach otrzymało 76 dzieci 
(7.207 posiłków na kwotę 25.157 zł). W 2017 r. – 72 dzieci. 

Całkowity koszt realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” w 2018 r. wyniósł 777.433 zł, z czego ze środków własnych Miasta sfinansowano 
kwotę 316.800 zł, tj. 40,75% kosztów. 
 
 

5) System pieczy zastępczej 
 

Podstawę prawną działań w zakresie pieczy zastępczej stanowi ustawa z dnia 9 
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 998, 
ze zm.) System pieczy zastępczej tworzą osoby, instytucje i działania, których celem jest 
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zapewnienie dzieciom czasowej opieki i wychowania w przypadkach niemożliwości 
sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. Pieczę zastępczą organizuje powiat.  

Ustawodawca wyróżnił dwie formy pieczy zastępczej: rodzinną pieczę zastępczą oraz 
instytucjonalną pieczę zastępczą. Rodzinną pieczę zastępczą tworzą rodziny zastępcze 
spokrewnione, rodziny zastępcze niezawodowe, rodziny zastępcze zawodowe oraz rodzinne 
domy dziecka. Instytucjonalną pieczę zastępczą na terenie powiatu tworzą placówki 
opiekuńczo-wychowawcze. 

Ustawodawca w systemie pieczy zastępczej tworzy instytucję „organizatora rodzinnej 
pieczy zastępczej”, która odpowiada za wspieranie rodzin pełniących funkcję rodziny 
zastępczej oraz rodzinnego domu dziecka w zakresie prawidłowego wypełniania funkcji oraz 
za organizację i zapewnienie rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej. Prezydent Miasta Siedlce 
zarządzeniem Nr 345/2011 z dnia 28 września 2011 r. wyznaczył Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Siedlcach jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.  

Bezpośrednio zadania w zakresie wspierania osób sprawujących rodzinną pieczę 
zastępczą wykonują koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej. W 2018 r. MOPR zatrudniał 4 
koordynatorów, którzy wykonują swoją pracę w zadaniowym systemie czasu pracy, co 
umożliwia im dostosowanie się do indywidualnych potrzeb rodzin.   

Miasto Siedlce w 2018 r. otrzymało dotację celową na dofinansowanie kosztów 
zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Programu asystent 
rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 r., w tym na zatrudnienie 
koordynatorów w wysokości 52.363 zł. 

Rodzina zastępcza i rodzinny dom dziecka, jako rodzinne formy pieczy zastępczej, 
zapewniają czasową opiekę nad dzieckiem, które tymczasowo lub trwale jest pozbawione 
opieki rodziców biologicznych. Opieka w ramach rodziny zastępczej oraz rodzinnego domu 
dziecka jest ustanawiana postanowieniem sądowym. Do rodzinnych form pieczy zastępczej 
mogą trafić dzieci, których rodzicom została ograniczona, odebrana lub zawieszona władza 
rodzicielska. Ta forma opieki polega na wsparciu i kontroli sądu oraz organizatora rodzinnej 
pieczy zastępczej.  

W 2018 r. 64 rodziny z terenu Miasta Siedlce sprawowały funkcję rodziny zastępczej 
oraz dotychczasowej rodziny zastępczej. W rodzinach zastępczych przebywało łącznie 93 
dzieci, w tym 23 dzieci pochodzących z innych powiatów.  

Spośród wszystkich rodzin 47 pełniło funkcję rodziny zastępczej spokrewnionej (są to 
dziadkowie lub rodzeństwo dziecka) oraz 17 rodzin zastępczych niezawodowych 
(stanowionych przez wujostwo dziecka bądź osoby niespokrewnione z dzieckiem).  

W 2018 r. zrealizowano 11 postanowień Sądu o umieszczenie 18 dzieci w rodzinach 
zastępczych na terenie Miasta Siedlce. Rozwiązanych zostało 5 rodzin zastępczych, w których 
przebywało 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność, przebywając w pieczy 
zastępczej. 
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W 2018 r. odbyło się 138 posiedzeń zespołu do spraw oceny sytuacji dziecka, podczas 
których omawiano sytuację 93 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. W 2018 r. 
MOPR dokonał 14 ocen rodzin zastępczych pod względem predyspozycji do pełnienia 
powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy. 

W świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dzieci, 
które umieszczone są w rodzinnej pieczy zastępczej i posiadają uregulowaną sytuację prawną 
(rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej) muszą zostać zgłoszone do ośrodka 
adopcyjnego. W 2018 r. do ośrodka adopcyjnego zgłoszono 11 dzieci z uregulowaną sytuacją 
prawną, przebywających w rodzinach zastępczych.  

Rodziny zastępcze obejmuje się wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. 
W 2018 roku 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych w MOPR objęło 
wsparciem łącznie 64 rodziny pełniące funkcję rodziny zastępczej.   

Rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie na 
pokrycie kosztów jego utrzymania. Rodziny zastępcze, które pełniły tę funkcję przed dniem 1 
stycznia 2012 r. miały możliwość otrzymywania comiesięcznej pomocy finansowej na 
podstawie przepisów dotychczasowych, tj. ustawy o pomocy społecznej w wysokości od 40% 
do 80% kwoty podstawy wynoszącej 1.647 zł (w zależności od wieku, stanu zdrowia dziecka), 
pomniejszoną o 50% dochodu dziecka bądź na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej w kwocie nie niższej niż 694 zł (do 31 maja 2018 r. – 660 zł) w 
przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz nie niższej niż 
1.052 zł (do 31 maja 2018 r. - 1.000 zł), w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie 
zastępczej zawodowej, niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka. Rodziny zastępcze oraz 
rodzinny dom dziecka utworzone po 1 stycznia 2012 r. otrzymują świadczenie na podstawie 
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

W 2018 r. udzielono takiej pomocy na łączną kwotę 860.074 zł, z czego kwota 
157.330 zł została sfinansowana, na podstawie zawartych porozumień, przez powiaty, na 
terenie których mieszkały dzieci przed umieszczeniem w rodzinnej pieczy zastępczej.  

W omawianym okresie 20 dzieci pochodzących z Miasta Siedlce przebywało w 12 
rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie innych powiatów: w tym w rodzinach 
zastępczych i rodzinnym domu dziecka. Wydatki na ten cel na podstawie zawartych 
porozumień wyniosły 227.930,09 zł.  

Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być 
umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Podstawą skierowania dziecka do 
placówki jest postanowienie sądu albo wniosek rodziców lub opiekunów prawnych. 
Placówka zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne 
potrzeby bytowe i rozwojowe. Zaspokojenie potrzeb dziecka następuje na poziomie 
obowiązującego standardu opieki i wychowania, określonego ustawami.  

Na terenie Miasta Siedlce w 2018 r. funkcjonowało 16 placówek opiekuńczo-
wychowawczych:  

− „Dom pod Kasztanami” Dom Dziecka – placówka publiczna typu socjalizacyjnego, 

− 14 placówek Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce – placówki niepubliczne 
typu rodzinnego prowadzone na zlecenie Miasta Siedlce, 
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− Młodzieżowa Wspólnota Mieszkaniowa - placówka Stowarzyszenia SOS Wioski 
Dziecięce w Polsce – placówka niepubliczna typu socjalizacyjnego prowadzona na 
zlecenie Miasta Siedlce. 
„Dom pod Kasztanami” Dom Dziecka w Siedlcach zapewnia 30 miejsc. W ciągu 2018 

roku było umieszczonych łącznie 40 dzieci, w 2017 r. było 38 dzieci. Stowarzyszenie SOS 
Wioski Dziecięce w Polsce posiada 101 miejsc, w 2018 roku w placówkach przebywało 
łącznie 84 dzieci, w 2017 r. było 87 dzieci.  

W 2018 roku do placówek na obszarze Miasta skierowano łącznie 13 dzieci, w tym: 

− 9 dzieci do „Domu pod Kasztanami” Domu Dziecka, w tym 6 dzieci z Siedleci 3 dzieci z 
innych powiatów, 

− 4 dzieci do Stowarzyszenia Wioski Dziecięce SOS w Polsce, wszystkie dzieci pochodziły 
z innych powiatów. 
W placówkach w 2018 roku przebywało łącznie 124 dzieci, w tym 38 dzieci z Siedlec i 

86 dzieci z innych powiatów. 

Koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych pokrywa powiat 
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w placówce.  

W roku sprawozdawczym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie 6 
innych powiatów przebywało 19 dzieci pochodzących z Siedlec. Miasto Siedlce, na podstawie 
zawartych porozumień, poniosło wydatki na pokrycie kosztów utrzymania tych dzieci w 
łącznej kwocie 628.868 zł. 

 Zgodnie z art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej „rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka 
do świadczenia (…) na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia 
przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o 
pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dalej dodatkiem wychowawczym”. 

 Kwota wydatkowana na ten cel w 2018 r. wyniosła 397.040 zł. Dodatek otrzymały 54 
rodziny zastępcze na 79 umieszczonych w nich dzieci.  

 Zgodnie z art. 115 ust. 2a) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej „do zryczałtowanej kwoty (…) na wniosek dyrektora placówki 
opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego przysługuje na każde umieszczone dziecko w 
wieku do ukończenia 18. roku życia dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego 
określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowaniu dzieci”. 

 W 2018 r. wypłacono świadczenia na 63 dzieci umieszczonych w 14 placówkach tego 
rodzaju. 

 Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z  2018 r., poz. 
1061) rodzinom zastępczym i dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych przysługuje 
jednorazowe świadczenie dobry start w wysokości 300 zł w związku z rozpoczęciem roku 
szkolnego przez umieszczone dziecko. W ramach realizacji programu wypłacono 135 
świadczeń na kwotę 40.500 zł. 
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Osoba, która osiągnęła pełnoletność w rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka 
oraz osoba pełnoletnia opuszczająca placówkę opiekuńczo-wychowawczą, obejmowana była 
pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez 
pracę socjalną.  Osobie usamodzielnianej przyznaje się pomoc:  

− na kontynuowanie nauki (526 zł miesięcznie, do 31.05.2018 r. 494,10 zł miesięcznie), 

− na usamodzielnienie (jednorazowo od 1.735 zł do 6.939 zł, do 31.05.2018 r. od 1.647 
zł do 6.600 zł), 

− na zagospodarowanie (jednorazowo do 4.941 zł, lub 1.577 zł., do 31.05.2018 r. 1.500 
zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo 
znacznym stopniu niepełnosprawności 3.154 zł, do 31.05.2018 r.  3.000 zł). 
 

Podstawą przyznania świadczeń na usamodzielnienie jest indywidualny program 
usamodzielnienia podpisywany i realizowany przez osobą usamodzielnianą, opiekuna 
usamodzielnienia oraz kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.  

W 2018 r. udzielono pomocy na kontynuowanie nauki dla 14 usamodzielniających się 
wychowanków rodzin zastępczych na łączną kwotę 64.625 zł. Dla 6 osób wypłacono pomoc 
na usamodzielnienie w łącznej kwocie 28.883 zł, a dla 5 osób pomoc na zagospodarowanie w 
łącznej wysokości 7.808 zł. W 2017 r. udzielono pomocy na kontynuowanie nauki dla 18 
usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych na łączną kwotę 70.152 zł. Dla 8 
osób wypłacono pomoc na usamodzielnienie w łącznej kwocie 32.976 zł, a dla 8 osób pomoc 
na zagospodarowanie w łącznej wysokości 13.498 zł. 

W 2018 roku 10 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych otrzymało 
pomoc na kontynuowanie nauki na łączną kwotę 64.013 zł, 2 osoby otrzymały pomoc na 
usamodzielnienie w wysokości 7.233 zł, 4 osoby pomoc na zagospodarowanie w kwocie 
7.808 zł. 

Wychowankowie rodzin zastępczych w okresie sprawozdawczym kontynuowali naukę 
w następujących typach szkół: 

− uczelnie wyższe – 6 osób, 

− szkoły policealne – 4 osoby 

− szkoły ponadgimnazjalne – 6 osób. 
 

Wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych w 2018 roku kontynuowali 
naukę w następujących typach szkół: 

− szkoły policealne – 4 osoby, 

− szkoły ponadgimnazjalne – 3 osoby, 

− uczelnie wyższe – 3 osoby. 
 

Wydatki dotyczące realizacji zadania w zakresie systemu pieczy zastępczej w latach 2017 – 
2018, plan wydatków na 2019 r. oraz zestawienie potrzeb na 2020 r. 



 
 

93 
 

Lp. 
Określenie kosztów realizacji 

zadania 
2017 r. 2018 r. 

Plan na 2019 
r. 

Potrzeby na 
2020 r. 

1. 
Świadczenia z tytułu rodziny 
zastępczej 

659.467 zł 678.344 zł 678.731 zł 680.000 zł 

2. 

Pomoc pieniężna dla 
wychowanków rodzin 
zastępczych 

• na kontynuowanie 
nauki 

• na usamodzielnienie 
• na zagospodarowanie 

 

 

 

70.152 zł 

32.976 zł 

13.498 zł 

 

 

 

64.625 zł 

28.883 zł 

7.808 zł 

 

 

 

63.000 zł 

30.000 zł 

10.500 zł 

 

 

 

65.000 zł 

32.000 zł 

11.000 zł 

3. 

Pomoc pieniężna dla 
wychowanków placówek 
opiekuńczo-wychowawczych 

• na kontynuowanie 
nauki 

• na usamodzielnienie 
• na zagospodarowanie 

 

 

 

59.679 zł 

9.600 zł 

5.592 zł 

 

 

 

64.013 zł 

7.233 zł 

7.808 zł 

 

 

 

65.000 zł 

9.500 zł 

9.000 zł 

 

 

 

68.000 zł 

10.000 zł 

9.000 zł 

4. 

 

Świadczenia z tytułu rodziny 
zastępczej dla rodzin 
zamieszkujących na terenie 
innych powiatów, w których 
przebywają dzieci z Siedlec 

 

202.609 zł 

 

 

227.930 zł 

 

 

239.152 zł 

 

240.000 zł 

5. 

Pokrycie kosztów utrzymania 
dzieci z Siedlec 
w placówkach opiekuńczo – 
wychowawczych na terenie 
innych powiatów 

567.376 zł 

 

628.686 zł 

 

 

989.816 zł 

 

990.000 zł 

6. 

Wynagrodzenia wraz                  z 
pochodnymi  

(2017 r. – 3 etaty koordynatora 
rodzinnej pieczy zastępczej, 0,5 
etatu pedagoga; 

w 2018 r. i 2019 r. – 4,25 etatu 
koordynatora rodzinnej pieczy 
zastępczej, 1 etat pedagoga, 1 
etat kierownika działu 
wspierania i systemu pieczy 
zastępczej) 

 

184.602 zł 

 

240.077 zł 

 

279.177 zł 

 

310.000 zł 
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7. 

Pozostałe (ZFŚS, ekwiwalent za 
ubrania robocze, bilety 
i delegacje, badania okresowe, 
materiały biurowe, usługi 
pocztowe i telefoniczne, koszty 
egzekucji komorniczej,  

umowa zlecenia) 

 

24.782 zł 

 

26.423 zł 

 

37.384 zł 

 

45.000 zł 

8. Szkolenia 0 zł 0 zł 1.500 zł 1.500 zł 

Razem 1.830.333 zł 

 

1.981.830 zł   

 

2.412.760 zł 2.461.500 zł 

 

 

6) Wspieranie rodziny 
 

Podstawę prawną działań w zakresie wspierania rodziny stanowi ustawa z dnia 9 
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 998, 
ze zm.). W świetle ustawy pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina 
zleciła realizację tego zadania. Rada Miasta Siedlce Uchwałą nr XII/267/2011 z dnia 30 
września 2011 r., wyznaczyła Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach jako podmiot 
organizujący pracę z rodziną na terenie Miasta Siedlce. 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zatrudnia asystentów rodziny w wymiarze 3,5 etatu 
(3 osoby w pełnym wymiarze, 2 osoby w wymiarze 1/4 etatu). Asystenci rodziny wykonują 
swoją pracę w zadaniowym systemie czasu pracy, co umożliwia im dostosowanie się do 
indywidualnych potrzeb rodzin. W świetle art. 15 ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może prowadzić w 
tym samym czasie pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywania zadań, jednak 
nie może przekroczyć 15. Praca asystenta rodziny, zgodnie z ustawą, nie może być łączona z 
wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego.  

Miasto Siedlce w 2018 r. otrzymało dotację celową na dofinansowanie kosztów 
zatrudnienia asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 r., w tym na zatrudnienie asystentów w wysokości 
66.931 zł. 

W 2018 r. spośród 1.864 rodzin, w tym 687 rodzin z dziećmi, z powodu bezradności w 
sprawach opiekuńczo-wychowawczych z pomocy MOPR korzystało 478 rodzin, w tym 280 
rodzin niepełnych, 96 rodzin wielodzietnych. W 2017 r. spośród 2.032 rodzin, w tym 748 
rodzin z dziećmi, z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych z pomocy 
MOPR korzystało 549 rodzin, w tym 319 rodzin niepełnych, 117 rodzin wielodzietnych. 
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Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach w szczególności prowadzi pracę z 
rodzinami w formie: pracy socjalnej, wsparcia realizowanego przez asystenta rodziny, 
konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług mających 
na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji poprzez tworzenie grup 
samopomocowych. Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego 
umieszczenia dziecka poza rodziną. 

Na dzień 31.12.2018 r. z usług asystenta rodziny korzystały 43 rodziny, w tym jedna w 
ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. W 2018 r. pracą asystenta 
rodziny objętych było łącznie 61 rodzin. 

W 2018 roku na wniosek pracownika socjalnego przydzielono asystenta rodziny 12 
rodzinom, sąd rodzinny wystąpił  o objęcie taką formą pomocy 2 rodziny.  

Główne przyczyny trudnej sytuacji rodzin wynikają z uzależnienia od alkoholu oraz 
substancji psychoaktywnych. Innym z dominujących powodów, w związku z którym rodziny 
zostają objęte wsparciem, jest bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz 
nieporadność w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Zdarza się również, że przyczyna 
trudności w opiece nad dziećmi wynika z niepełnosprawności intelektualnej lub choroby 
psychicznej rodziców. 

W wymienionych grupach występują ponadto: brak pozytywnych wzorców 
wyniesionych z domu rodzinnego, traumatyczne wydarzenia w życiu osobistym, 
niewystarczające na potrzeby rodziny warunki mieszkaniowe, bezrobocie, choroby, przemoc, 
nieporadność życiowa, brak „kręgosłupa moralnego” i umiejętności budowania życia w 
oparciu o wartości, ubóstwo finansowe.  

W 43 rodzinach objętych w 2018 roku pomocą asystenta rodziny wychowywało się 98 
dzieci. W 2017 r. w 46 rodzinach objętych pracą asystenta rodziny wychowywało się 131 
dzieci.  

W ramach swoich zadań asystenci rodziny podejmują działania mające na celu 
poprawę sytuacji życiowej rodzin, aby wypracować lub przywrócić im zdolność do 
prawidłowego sprawowania opieki i wychowania dzieci. U każdego z rodziców poszukują 
pozytywnych zasobów, na których można budować oczekiwane zmiany. Praca asystenta 
rodziny jest wieloaspektowa. Wymaga to poznania systemu funkcjonowania rodziny, 
pozyskania jej zaufania oraz autentycznej woli i motywacji do współpracy ze strony rodzin. 

Wspieranie rodziny jest procesem długofalowym, gdyż poziom degradacji rodzin jest 
często bardzo głęboki. Moment, w którym rodziny zostają objęte wsparciem asystenta 
rodziny, wynika z poważnego kryzysu rodziny, która jest zagrożona umieszczeniem dzieci  w 
pieczy zastępczej albo dzieci już zostały umieszczone poza rodziną, nieprawidłowościami w 
przebiegu ciąży lub porodu, czy pojawieniem się na świecie ciężko chorego dziecka.  

Z terapii uzależnień skorzystało w okresie sprawozdawczym 13 rodziców, podobnie  w 
roku poprzednim, 12 rodziców.   

W 2018 r. 26 dzieci z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny korzystało z opieki 
organizowanej przez placówki wsparcia dziennego, 31 dzieci uczęszczało do przedszkoli. 
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 W roku 2018 r. asystenci rodziny zakończyli pracę łącznie z 12 rodzinami, w tym z 4 ze 
względu na osiągnięcie celów, z 5 – ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę 
oraz z 3 – ze względu na brak efektów. Sytuacja rodzin, z którymi asystenci zakończyli pracę 
jest monitorowana przez asystentów i pracowników socjalnych Ośrodka.  

Asystenci rodziny, równolegle z pracą indywidualną z rodzinami, w roku 2018 
obejmowali 15 rodzin wsparciem w ramach grupy samopomocowej „Klub Rodzica”. Za 
główny cel prowadzący warsztaty uznali kształtowanie prawidłowych wzorów i postaw 
rodzicielskich oraz nabywanie i utrwalanie umiejętności społecznych.  

Działalność „Klubu Rodzica” w 2018 r. była finansowana w ramach budżetu MOPR. 
Asystentów w realizacji zadania wspierają inni pracownicy tut. Ośrodka, oferując swój czas i 
posiadane umiejętności, aby zapewnić dzieciom i ich rodzicom atrakcyjne zajęcia.  

Wspieranie rodziny, oprócz pracy z rodziną, może być realizowane w formie pomocy w 
opiece i wychowaniu dziecka świadczonej przez placówki wsparcia dziennego.  

W 2018 r. na terenie miasta działało 6 świetlic środowiskowych prowadzonych przez: 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Siedlcach, Caritas Diecezji Siedleckiej (2 placówki), 
Rzymskokatolicką Parafię p.w. św. Józefa, Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Styl Życia” i 
Stowarzyszenie „Prometeusz”. Świetlice środowiskowe zapewniały miejsca dla 145 dzieci. 
Średniorocznie przebywało w nich 132 dzieci. Łączna kwota wydatków na placówki wsparcia 
dziennego wyniosła 470.000 zł. Wszystkie rodziny zainteresowane taką formą wsparcia 
zostały nią objęte. 

 

Wydatki dotyczące realizacji zadania w zakresie wspierania rodziny w latach 2017-2018 i 
plan wydatków na 2019 r. 

Lp. 
Określenie kosztów realizacji 

zadania 
2017 r. 2018 r. 

Plan 
na 2019 r. 

1. 

Dotacja na bieżące 
funkcjonowanie 

placówek wsparcia dziennego 

457.634 zł 470.000 zł 475.000 zł 

2. 

Wynagrodzenia wraz z 
pochodnymi (w 2016 r. i 2017 r. 
- 3,5 etatu asystenta rodziny, w 
2018 r. - 4,5 etatu asystenta 
rodziny) 

170.341 zł 178.171 zł 219.667 zł 

3. 

Pozostałe (ZFŚS, ekwiwalent za 
ubrania robocze, bilety i 
delegacje, badania okresowe, 
materiały biurowe, usługi, 
wyposażenie) 

17.403 zł 16.614 zł 19.656 zł 
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4. Szkolenia 886 zł 0 zł 500 zł 

5. 
Zwrot wydatków ponoszonych 
przez rodziny wspierające 

0 zł 0 zł 0 zł 

Razem: 646.264 zł 664.785 zł 714.823 zł 

 
 

7) Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Siedlce na lata 
2016 – 2025  

 
Uchwałą Nr XXI/262/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 czerwca 2016 r. przyjęta 

została „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Siedlce na lata 2016-
2025”. Zgodnie z art. 110 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej realizację Strategii koordynuje 
ośrodek pomocy społecznej.  

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Siedlce jako wytyczną 
swoich działań przyjęła następującą misję: „Kompleksowe działania zmierzające do 
podniesienia jakości życia mieszkańców Miasta Siedlce”.  
Informacje na temat postępu, jaki osiągnięto w latach 2017 i 2018 przedstawiono w 
sprawozdaniu z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na sesji nr VII Rady Miasta 
Siedlce w dniu 29 marca 2019 r. 

 
 

8) Bezdomność 
 

W dniu 31 sierpnia 2016 r. Rada Miasta Siedlce Uchwałą Nr XXIII/286/2016 przyjęła 
Miejski Program Przeciwdziałania Bezdomności, który zakłada stworzenie dla osób 
bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania było Miasto Siedlce, 
kilkustopniowego systemu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych.  

Program stanowi, że pierwszym stopniem wspierania osób bezdomnych jest 
zapewnienie im pobytu w noclegowni/schronisku. Drugim – przyznanie miejsca w 
mieszkaniu wspieranym.  
W dalszym etapie, po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji, przydział mieszkania socjalnego 
lub innej formy usamodzielnienia (pobyt w mieszkaniu chronionym, skierowanie do domu 
pomocy społecznej).  

Przyznanie miejsca w mieszkaniu wspieranym stanowi ważny element procesu 
wsparcia osób bezdomnych. W 2018 Prezydent Miasta Siedlce przyznał 32 osobom miejsce 
w mieszkaniach wspieranych.  

W 2018 r. na zlecenie Miasta realizatorem zadania w zakresie udzielenia schronienia 
osobom bezdomnym był Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach. 
Na powyższy cel wydatkowano 196.610 zł. Miesięczny koszt utrzymania 1 osoby w 
mieszkaniach wspieranych wynosił 618 zł (30 dni x 20,60 zł/osobodzień).  

W 2018 r. kontynuowano współpracę ze Stowarzyszeniem Hilaritas z/s w 
Skierniewicach w kwestii umieszczania bezdomnych mężczyzn, których ostatnim miejscem 
zameldowania na pobyt stały było Miasto Siedlce, w Schronisku dla Osób Bezdomnych przy 
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ul. Południowej 1. Pomoc w formie schronienia w Schronisku dla Osób Bezdomnych uzyskało 
20 osób. Miesięczny koszt utrzymania 1 osoby w Schronisku wynosił 950,00 zł (30 x 31,67 
zł/osobodzień). W 2018 r. pomocą w formie schronienia objęto łącznie 50 osób bezdomnych.  
  
 

9) Bezrobocie 
 

Mając na uwadze zadania określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach w roku 2018 prowadził działania we 
wszystkich ustawowo przypisanych zadaniach. Poniżej prezentujemy rzeczową realizację 
działań prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach. 

Stopa bezrobocia na dzień 31 grudnia 2018 r. dla miasta Siedlce wynosiła 5,0%, 
natomiast w powiecie siedleckim 5,4% (w województwie mazowieckim 4,9%, w kraju 5,8%).  

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec grudnia 2018 r. wyniosła ogółem 3.531, 
z czego w mieście Siedlce – 1.802 osoby. 

W ciągu 12 miesięcy roku 2018 Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach zarejestrował 5.858 
osób bezrobotnych, w tym z terenu miasta Siedlce – 2.991 osób. Urząd wyłączył z ewidencji 
bezrobotnych (z różnych powodów) 6.265 osób, w tym z terenu miasta Siedlce – 3.172 
osoby.  

W ramach pośrednictwa pracy Urząd udzielał pomocy bezrobotnym i poszukującym 
pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia oraz wspierał pracodawców w znalezieniu 
odpowiednich pracowników. 

W 2018 r. nawiązano 4.163 kontakty z pracodawcami. W trakcie spotkań przekazywana 
była oferta Urzędu dotycząca form wsparcia określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy. 

 
W 2018 r. pracodawcy zgłosili 6.904 oferty pracy, na 7.020 miejsc pracy. 
W 2018 r. pracę podjęło 3.360 bezrobotnych, w tym z miasta Siedlce 1.697 

bezrobotnych. 
W 2018 roku doradcy klienta wydali 2.353 skierowania do pracy, w wyniku czego pracę 

podjęło 921 osób. 
 

Liczba bezrobotnych, którym ustalono profil pomocy na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 
3.321 osób (1.616 osób z miasta Siedlce), w tym: 

− Profil I – 93 bezrobotnych (z miasta Siedlce – 55 osób), 

− Profil II – 1.310 bezrobotnych (z miasta Siedlce – 607 osób), 

− Profil III – 1.918 bezrobotnych(z miasta Siedlce – 959 osób). 
 
W 2018 roku Indywidualny Plan Działania opracowano 4.575 osobom, w tym dla 2.334 

bezrobotnych z miasta Siedlce. 
W 2018 roku w ramach poradnictwa zawodowego udzielono osobom zarejestrowanym 

875 porad zawodowych indywidualnych (dla miasta Siedlce – 431). Ponadto 3.704 osoby (z 
miasta Siedlce – 2.005 osób) skorzystały z indywidualnych informacji zawodowych.  
W ramach poradnictwa zawodowego prowadzono również grupowe spotkania: porady 
zawodowe dla 186 osób (z miasta Siedlce - 77 osób) oraz informacje zawodowe dla 1.215 
osób (z miasta Siedlce – 570 osób).  

W 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach wydał 369 informacji o braku możliwości 
zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy na 2.850 miejsc pracy. 
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Procedura uproszczona, nazywana także procedurą oświadczeń polega na powierzeniu 
cudzoziemcowi pracy przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, pod warunkiem 
zarejestrowania przez pracodawcę w powiatowym urzędzie pracy oświadczenia o 
powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. W 2018 roku w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Siedlcach zarejestrowano 5.475 takich oświadczeń. 

W 2018 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siedlcach obsłużono 2.532 wnioski o 
wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców i wydano 2.752 decyzji (zezwolenia, 
uchylenia, umorzenia, odmowy). 

Kwota środków Funduszu Pracy na wydatki w 2018 r. na realizację programów na rzecz 
promocji, zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej ustalona 
została decyzjami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości: 11.314.300 zł, z 
czego: 

a) 2.327.097,10 zł – to środki Funduszu Pracy przyznane algorytmem, 
W ramach przyznanych środków w 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach 

zrealizował wydatki na łączna kwotę 2.280.859,14 zł, w tym 3 programy specjalne na 
łączną kwotę 193.491,76 zł pn.: „Zaczynam od nowa”, „Możesz więcej niż myślisz”, 
„Inwestycja w przyszłość” 

b) 4.392.602,90 zł – to środki Funduszu Pracy przyznane na realizację projektów 
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W ramach przyznanych środków w 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach 
zrealizował wydatki na łączną kwotę 4.364.545,45 zł. Dotyczą one realizacji 2 projektów: 

− Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie siedleckim i 
mieście Siedlce (III),  

− Projekt Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w 
powiecie siedleckim i mieście Siedlce (II) 

c) 1.676.000,00 zł – to środki Funduszu Pracy pozyskane z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej. 
 W 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach realizował następujące programy: 

− Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 
zawodowej, w formie programu regionalnego MAZOWSZE 2018 dla osób 
bezrobotnych zamieszkałych na wsi. Na realizację programu wydatkowano 1.281.590 
zł. 

− Program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych. Na realizację 
programu wydatkowano 313.900 zł. 

− Program staży w placówkach ARiMR dla osób długotrwale bezrobotnych lub osób 
bezrobotnych zamieszkałych na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu 
powiatu siedleckiego. Na realizację programu wydatkowano 36.156 zł. 

d) 2.918.600,00 zł – to środki Funduszu Pracy przyznane na aktywizację osób do 30 roku 
życia. 

Struktura wydatków Funduszu Pracy w 2018 roku według zadań 

Lp. Nazwa zadania Plan Wydatki 
Liczba osób 

objętych 
aktywizacją 

1. Szkolenia 259 042,00 237 858,17 128 

2. Prace interwencyjne 1 515 883,87 1 454 054,86 408 
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3. Roboty publiczne 393 490,00 383 950,46 50 

4. Prace społecznie użyteczne  56 200,00 55 672,08 59 

5. Staże 1 535 662,13 1 521 334,62 275 

6. 
Dofinansowanie podjęcia działalności 
gospodarczej 

3 715 664,00 3 715 080,66 177 

7. 
Refundacja kosztów doposażenia i 
wyposażenia stanowiska pracy 

671 000,00 671 000,00 31 

8. Zatrudnienie wspierane 33 400,00 33 397,01 10 

9. 
Wynagrodzenia i koszty osobowe 
członków spółdzielni socjalnej 

19 700,00 16 943,28 9 

10. 
Refundacja składki na ubezpieczenie 
społeczne rolników 

3 000,00 1 665,00 3 

11. Bon na zasiedlenie 148 000,00 144 325,56 20 

12. 
Koszty specyficznych programów 
specjalnych 

44 658,00 41 769,01  

13. 
Refundacja koszów zatrudnienia osób do 
30 roku życia 

2 918 600,00 2 842 845,21 181 

Razem 11 314 300,00 11 119 895,92 1 351 

 
 

Na 2018 r. dla Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach przyznano na finansowanie zadań 
fakultatywnych kwotę: 780.200,00 zł, z czego wydatkowano 637.716,35 zł. 

W 2018 r. 243 pracodawców złożyło wnioski o przyznanie środków z KFS, natomiast 169 
pracodawców otrzymało te środki. Wsparciem objęto 705 osób, w tym 43 pracodawców i 
662 pracowników. Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach wydatkował na ten cel kwotę 
1.447.515,28zł. 
 
 
 

XI. Stan realizacji uchwał podjętych w 2018 roku 
 
 
Stan realizacji uchwał przedstawia tabela poniżej. 
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  Stan realizacji uchwał obrazuje poniższa tabela 
Lp Numer Uchwały Przedmiot  Data 

obowiązywa
nia 

Inicjatywa Wydział 
odpowiedzialny 

Stan uchwały 
(zrealizowana, 
w trakcie 
realizacji, 
inne) 

1.  XLIV/519/2018 
18.12.2017 r. 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych 
i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, 
szkół i placówek prowadzonych na terenie Miasta Siedlce przez osoby 
prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne 
oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i 
wykorzystania. 

14 dnia od 
ogłoszenia  
w DUWM 

Prezydent  Miasta E W trakcie 
realizacji 

2.  XLV/520/2018 
31.01.2018 r. 

w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. 
 

z dniem 
podjęcia 

 O Zrealizowano 

3.  XLV/521/2018 
31.01.2018 r. 

w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce oraz miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze 
miasta Siedlce 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta PB Zrealizowano 

4.  XLV/522/2018 
31.01.2018 r. 

w sprawie przyznania tytułów: Złotego Mecenasa Siedleckiego Sportu, 
Złotego Mecenasa Siedleckiej Kultury, Mecenasa Siedleckiego Sportu 
 i Mecenasa Siedleckiej Kultury za 2017 rok. 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta PS Zrealizowano 

5.  XLV/523/2018 
31.01.2018 r. 

w sprawie pozbawienia działek nr 1/47, 1/48 i 1/50 obręb 120 
wchodzących w skład pasa drogowego ul. Targowej w Siedlcach 
kategorii drogi gminnej i wyłączenia ich z użytkowania. 

14 dnia od 
ogłoszenia  
w DUWM 

Prezydent  Miasta D Zrealizowano 

6.  XLV/524/2018 
31.01.2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie 
bezprzetargowym, na czas nieoznaczony części nieruchomości 
stanowiącej własność Miasta Siedlce, położonej przy ulicy Młynarskiej 
15C. 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta GN Zrealizowana 

7.  XLV/525/2018 
31.01.2018 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/279/2016 Rady Miasta Siedlce z 
dnia 31.08.2016 r. 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta PR W trakcie 
realizacji 

8.  XLV/526/2018 
31.01.2018 r. 

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów 
lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta 
Siedlce. 

14 dnia od 
ogłoszenia  
w DUWM 

Prezydent  Miasta GK W trakcie 
realizacji 
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9.  XLV/527/2018 
31.01.2018 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/708/2014 Rady Miasta Siedlce z 
dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 
celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i 
gospodarce wodnej ze środków budżetu miasta przeznaczonych na 
finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

14 dnia od 
ogłoszenia  
w DUWM 

Prezydent  Miasta GK W trakcie 
realizacji 

10.  XLV/528/2018 
31.01.2018 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Siedlce na 
lata 2018-2035. 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta F Zrealizowana 

11.  XLV/529/2018 
31.01.2018 r. 

w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2018 rok. 
 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta F Zrealizowana 

12.  XLVI/530/2018 
23.02.2018 

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/139/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 
kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w 
żłobku utworzonym przez Miasto Siedlce oraz określenia warunków 
częściowego zwolnienia od ich ponoszenia. 

14 dnia od 
ogłoszenia  
w DUWM 

Prezydent  Miasta PS W trakcie 
realizacji 

13.  XLVI/531/2018 
23.02.2018 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Siedlce w 2018 
roku. 

14 dnia od 
ogłoszenia  
w DUWM 

Prezydent  Miasta GK Zrealizowana 

14.  XLVI/532/2018 
23.02.2018 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/253/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia  
31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie miasta Siedlce. 

14 dnia od 
ogłoszenia  
w DUWM 

Prezydent  Miasta GK W trakcie 
realizacji 

15.  XLVI/533/2018 
23.02.2018 

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/172/2011 Rady Miasta Siedlce z 
dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych na terenie Miasta Siedlce oraz warunków i zasad 
korzystania z tych przystanków. 

14 dnia od 
ogłoszenia  
w DUWM 

Prezydent  Miasta GK W trakcie 
realizacji 

16.  XLVI/534/2018 
23.02.2018 

w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021”. 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta GK W trakcie 
realizacji 

17.  XLVI/535/2018 
23.02.2018 

w sprawie ceny za usługę komunalną o charakterze użyteczności 
publicznej 
 – odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – świadczoną przez 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach. 
 

14 dnia od 
ogłoszenia  
w DUWM 

Prezydent  Miasta GK Uchwała 
utraciła moc 
na podstawie 
uchwały nr 
XLIX/558/2018 
z 27.04.2018 

18.  XLVI/536/2018 
23.02.2018 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Siedlce na 
lata 2018-2035. 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta F Zrealizowana 
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19.  XLVI/537/2018 
23.02.2018 

w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2018 rok. 
 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta F Zrealizowana 

20.  XLVII/538/2018 
23.03.2018 

w sprawie ustalenia Statutu jednostki budżetowej pod nazwą Miejski 
Żłobek w Siedlcach. 
 

14 dnia od 
ogłoszenia  
w DUWM 

Prezydent  Miasta PS Zrealizowana 

21.  XLVII/539/2018 
23.03.2018 

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych realizowanych przez Miasto Siedlce ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r. 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta PS Zrealizowana 

22.  XLVII/540/2018 
23.03.2018 

sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli  
w 2018 roku. 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta E Zrealizowana 

23.  XLVII/541/2018 
23.03.2018 

w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto 
Siedlce. 
 

14 dnia od 
ogłoszenia  

w DUWM 

Prezydent  Miasta E W trakcie 
realizacji 

24.  XLVII/542/2018 
23.03.2018 

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami Pułaskiego – 
Sienkiewicza. 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta PB W trakcie 
realizacji 

25.  XLVII/543/2018 
23.03.2018 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie "Południowej 
Dzielnicy Przemysłowej". 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta PB W trakcie 
realizacji 

26.  XLVII/544/2018 
23.03.2018 

w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Siedlcach przy ulicy 
Ogrodowej i Piaski Starowiejskie. 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta GN Zrealizowana 

27.  XLVII/545/2018 
23.03.2018 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/708/2014 Rady Miasta Siedlce z 
dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 
celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i 
gospodarce wodnej ze środków budżetu miasta przeznaczonych na 
finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

14 dnia od 
ogłoszenia  

w DUWM 

Prezydent  Miasta GK W trakcie 
realizacji 

28.  XLVII/546/2018 
23.03.2018 

w sprawie podziału miasta Siedlce na okręgi wyborcze, ustalenia ich 
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu. 
 

14 dnia od 
ogłoszenia  

Prezydent  Miasta O Zrealizowana 
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w DUWM 

29.  XLVII/547/2018 
23.03.2018 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Siedlce na 
lata 2018-2035. 
 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta F Zrealizowana 

30.  XLVII/548/2018 
23.03.2018 

w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2018 rok. z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta F Zrealizowana 

31.  XLVIII/549/2018 
17.04.2018 

w sprawie podziału miasta Siedlce na stałe obwody głosowania, 
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych 

14 dnia od 
ogłoszenia  
w DUWM 

Prezydent  Miasta O Zrealizowana 

32.  XLVIII/550/2018 
17.04.2018 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/510/2017 Rady Miasta Siedlce z 
dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji społecznych z mieszkańcami na temat Budżetu Miasta 
Siedlce na rok 2019 

14 dnia od 
ogłoszenia  
w DUWM 

Prezydent  Miasta F Zrealizowana 

33.  XLIX/551/2018 
27.04.2018r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego po obu stronach ulicy Janowskiej 
 

14 dnia od 
ogłoszenia  
w DUWM 

Prezydent  Miasta PB Zrealizowana 

34.  XLIX/552/2018 
27.04.2018r. 

zmieniającej uchwałę o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Okrężnej, Wintera i 
Dzieci Zamojszczyzny w Siedlcach. 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta PB W trakcie 
realizacji 

35.  XLIX/553/2018 
27.04.2018r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/383/2017 Rady Miasta Siedlce z 
dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone w 
miejscu zamieszkania osób, które wymagają takiej pomocy oraz 
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od 
opłat, jak również trybu ich pobierania. 

14 dnia od 
ogłoszenia  

w DUWM 

Prezydent  Miasta PS W trakcie 
realizacji 

36.  XLIX/554/2018 
27.04.2018r. 

w sprawie zmiany nazwy Środowiskowego Domu Samopomocy w 
Siedlcach dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób z 
autyzmem. 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta PS Zrealizowana 

37.  XLIX/555/2018 
27.04.2018r. 

w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na 
terenie miasta Siedlce w 2018 roku. 

14 dnia od 
ogłoszenia  

Prezydent  Miasta PS Zrealizowana 
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 w DUWM 

38.  XLIX/556/2018 
27.04.2018r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących 
kształcenie w formie zaocznej i nauczycieli kształcenia na odległość 
oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w 
formie zaocznej i w kształceniu na odległość. 

14 dnia od 
ogłoszenia  

w DUWM 

Prezydent  Miasta E W trakcie 
realizacji 

39.  XLIX/557/2018 
27.04.2018r. 

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest 
różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i 
rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz 
przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć. 

14 dnia od 
ogłoszenia  

w DUWM 

Prezydent  Miasta E W trakcie 
realizacji 

40.  XLIX/558/2018 
27.04.2018r. 

w sprawie ceny za usługę komunalną o charakterze użyteczności 
publicznej - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych - 
świadczoną przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z 
o.o. w Siedlcach. 

14 dnia od 
ogłoszenia  

w DUWM 

Prezydent  Miasta GK W trakcie 
realizacji 

41.  XLIX/559/2018 
27.04.2018r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/410/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia  
25 maja 2012 r. w sprawie podziału obszaru miasta Siedlce na sektory, 
w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

14 dnia od 
ogłoszenia  

w DUWM 

Prezydent  Miasta GK W trakcie 
realizacji 

42.  XLIX/560/2018 
27.04.2018r. 

w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego, 
polegającej na budowie sieci telekomunikacyjnej, w sąsiedztwie lipy 
drobnolistnej - pomnika przyrody, zlokalizowanego na 
nieruchomościach o numerach ewidencyjnych 1/34 obręb 121 
położonej przy ulicy Składowej 7 oraz 1/45 obręb 121 stanowiącej pas 
drogowy ulicy Składowej w Siedlcach. 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta GK Zrealizowana 

43.  XLIX/561/2018 
27.04.2018r. 

w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych oraz wyznaczenia miejsc do spożycia w miejscu 
sprzedaży, w których za zezwoleniem może być dokonywana sprzedaż, 
podawanie i spożywanie napojów alkoholowych na terenie miasta 
Siedlce 

14 dnia od 
ogłoszenia  

w DUWM 

Prezydent  Miasta SO Zrealizowana 
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44.  XLIX/562/2018 
27.04.2018r. 

w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń dla poszczególnych rodzajów 
napojów alkoholowych do spożycia w miejscu jak i poza miejscem 
sprzedaży na terenie miasta Siedlce. 

14 dnia od 
ogłoszenia  

w DUWM 

Prezydent  Miasta SO Zrealizowana 

45.  XLIX/563/2018 
27.04.2018r. 

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 
zabudowanych nieruchomości miejskich, położonych w Siedlcach przy 
ulicy Sekulskiej 40 i 40a. 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta GN W trakcie 
realizacji 

46.  XLIX/564/2018 
27.04.2018r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie 
bezprzetargowym, na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta Siedlce położonej przy ulicy Sokołowskiej.  

z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta GN Zrealizowana 

47.  XLIX/565/2018 
27.04.2018r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie 
bezprzetargowym, na czas nieoznaczony działek stanowiących 
własność Miasta Siedlce, położonych przy ulicy Targowej. 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta GN Zrealizowana 

48.  XLIX/566/2018 
27.04.2018r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 37 
położonego w Siedlcach przy ulicy Księdza Piotra Ściegiennego 9/15. 
 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta GN Zrealizowana 

49.  XLIX/567/2018 
27.04.2018r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy Generała Ryszarda Kuklińskiego. 
 

14 dnia od 
ogłoszenia  

w DUWM 

Prezydent  Miasta GN Zrealizowana 

50.  XLIX/568/2018 
27.04.2018r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy Biskupa Henryka Przeździeckiego. 
 

14 dnia od 
ogłoszenia  

w DUWM 

Prezydent  Miasta GN Zrealizowana 

51.  XLIX/569/2018 
27.04.2018r. 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Siedlce na 
lata 2018-2035. 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta F Zrealizowana 

52.  XLIX/570/2018 
27.04.2018r. 

w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2018 rok. 
 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta F Zrealizowana 

53.  L/571/2018 
25.05.2018 

W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Siedlce z dniem 
podjęcia 

 O Zrealizowana 

54.  L/572/2018 
25.05.2018 
 

zmieniającej Uchwałę Nr X/104/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 
czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe o 
charakterze użyteczności publicznej organizowane przez Miasto 
Siedlce środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz w sprawie 
ustalenia kategorii osób uprawnionych do przejazdów ulgowych. 

14 dnia od 
ogłoszenia  
w DUWM 
 
obow.1.07.20

Prezydent  Miasta GK W trakcie 
realizacji 
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55.  L/573/2018 
25.05.2018 
 

sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego niektórym 
uczniom oddziałów klasy III oraz uczniom oddziałów klasy VI w 
publicznych szkołach podstawowych, powstałych z przekształcenia 
gimnazjów. 

14 dnia od 
ogłoszenia  
w DUWM 
 

Prezydent  Miasta E Zrealizowana 

56.  L/574/2018 
25.05.2018 
 

w sprawie zmian w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Siedlcach w 2018 roku. 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta Pełnomocnik 
PM 

Zrealizowana 

57.  L/575/2018 
25.05.2018 
 

w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów 
alkoholowych w miejscu publicznym na terenie miasta Siedlce, 
 

14 dnia od 
ogłoszenia  
w DUWM 

Prezydent  Miasta SO Zrealizowana 

58.  L/576/2018 
25.05.2018 
 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach za rok obrotowy 
2017 i podziału zysku. 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta 
Dyrektor SP ZOZ 

PS Zrealizowana 

59.  L/577/2018 
25.05.2018 

w sprawie zmiany Statutu SP ZOZ  Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Siedlcach 

14 dnia od 
ogłoszenia  
w DUWM 

Prezydent  Miasta 
Dyrektor SP ZOZ 

PS Zrealizowana 

60.  L/578/2018 
25.05.2018 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Siedlce na 
lata 2018-2035. 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta F Zrealizowana 

61.  L/579/2018 
25.05.2018 

w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2018 rok. z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta F Zrealizowana 

62.  LI/580/2018 
11.06.2018 

w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Siedlcach przy ul. 
Składowej. 

z dniem 
podjęcia 

 GN Zrealizowana 

63.  LI/581/2018 
11.06.2018 

w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Siedlcach przy ul. 
Warszawskiej. 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta GN Zrealizowana 

64.  LI/582/2018 
11.06.2018 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/512/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 
18 grudnia 2017 r. w sprawie wniesienia przez Miasto Siedlce aportu i 
objęcia dodatkowych udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i 
Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach. 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta GK Zrealizowana 

65.  LII/583/2018 
25.06.2018 

w sprawie uczczenia 200. rocznicy utworzenia Diecezji Siedleckiej. z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta PM Zrealizowana 

66.  LII/584/2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 14 dnia od Prezydent  Miasta PB Zrealizowana 
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25.06.2018 
 

przestrzennego w rejonie stacji PKP Siedlce Wschodnie. ogłoszenia  
w DUWM 

67.  LII/585/2018 
25.06.2018 
 

zmieniającej Uchwałę Nr XLI/463/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia  
31 października 2017 r. w sprawie nadania nowego brzmienia 
statutowi Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia 
Nauczycieli w Siedlca. 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta 
Dyrektor SCDiN 

E Zrealizowana 

68.  LII/586/2018 
25.06.2018 
 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XX/253/2016 
Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce. 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta GK W trakcie 
realizacji 

69.  LII/587/2018 
25.06.2018 
 

w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu 
projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Miasto Siedlce. 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta GK Zrealizowana 

70.  LII/588/2018 
25.06.2018 
 

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 
niezabudowanej nieruchomości miejskiej, położonej w Siedlcach przy 
ulicy Monte Cassino. 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta GN Zrealizowana 

71.  LII/589/2018 
25.06.2018 
 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie 
bezprzetargowym, na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta Siedlce, położonej przy ulicy Sokołowskiej 160 (w 
głębi). 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta GN Zrealizowana 

72.  LII/590/2018 
25.06.2018 
 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie 
bezprzetargowym, na czas nieoznaczony części nieruchomości 
stanowiącej własność Miasta Siedlce, położonej przy ulicy Rynkowej. 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta GN Zrealizowana 

73.  LII/591/2018 
25.06.2018 
 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie 
bezprzetargowym, na czas nieoznaczony części nieruchomości 
stanowiącej własność Miasta Siedlce, położonych przy ulicy 
Młynarskiej 9C, 9F, 9G i 9H. 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta GN Zrealizowana 

74.  LII/592/2018 
25.06.2018 
 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 4 
położonego w Siedlcach przy ul. Jana Kilińskiego 13. 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta GN W trakcie 
realizacji 

75.  LII/593/2018 
25.06.2018 
 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie 
bezprzetargowym, na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta Siedlce, położonej przy ulicy Rynkowej róg Jana III 
Sobieskiego. 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta GN Zrealizowana 
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76.  LII/594/2018 
25.06.2018 
 

w sprawie nadania nazwy ulicy. 14 dnia od 
ogłoszenia  
w DUWM 

Prezydent  Miasta  GN Zrealizowana 

77.  LII/595/2018 
25.06.2018 
 

w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi 
Opieki Zdrowotnej w Siedlcach na wydzierżawienie działki przy ul. 
Księcia Józefa Poniatowskiego 24 w Siedlcach 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta 
Dyrektor SP ZOZ 

PS Zrealizowana 

78.  LII/596/2018 
25.06.2018 
 

w sprawie zmiany Statutu Miasta Siedlce. 14 dnia od 
ogłoszenia  
w DUWM 

Prezydent  Miasta O Zrealizowana 

79.  LII/597/2018 
25.06.2018 

w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 14 dnia od 
ogłoszenia  
w DUWM 

Prezydent  Miasta O Zrealizowana 

80.  LII/598/2018 
25.06.2018 

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezydenta Miasta. z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta O Zrealizowana 

81.  LII/599/2018 
25.06.2018 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Siedlce na 
lata 2018-2035. 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta F Zrealizowana 

82.  LII/600/2018 
25.06.2018 

w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2018 rok. z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta F Zrealizowana 

83.  LII/601/2018 
25.06.2018 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Miasta Siedlce za 
2017 rok. 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta F Zrealizowana 

84.  LII/602/2018 
25.06.2018 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta 
Siedlce wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok. 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta F Zrealizowana 

85.  LII/603/2018 
25.06.2018 
 

w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2017 rok. 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta F Zrealizowana 

86.  LIII/604/2018 
16.07.2018 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/820/2010 Rady Miasta Siedlce z 
dnia 26 maja 2010 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta 
Siedlce oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i zakupu, 
zmienionej Uchwałą Nr LVIII/844/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 
czerwca 2010 roku. 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta F Zrealizowana 

87.  LIII/605/2018 
16.07.2018 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na 
lata 2018-2035. 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta F Zrealizowana 
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88.  LIII/606/2018 
16.07.2018 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2018 rok. z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta 
 

F Zrealizowana 

89.  LIII/607/2018 
16.07.2018 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/172/2011 Rady Miasta Siedlce z 
dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych na terenie Miasta Siedlce  
oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 

14 dnia od 
ogłoszenia  
w DUWM 

Prezydent  Miasta GK W trakcie 
realizacji 

90.  LIV/608/2018 
30.08.2018 
 

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach. 
 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta 
Dyrektor SP ZOZ 

PS Zrealizowana 

91.  LIV/609/2018 
30.08.2018 
 

w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach. 
 

14 dnia od 
ogłoszenia  
w DUWM 

Prezydent  Miasta 
Dyrektor SP ZOZ 

PS Zrealizowana 

92.  LIV/610/2018 
30.08.2018 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr X/202/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia  
28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania 
i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego 
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

14 dnia od 
ogłoszenia  
w DUWM 

Prezydent  Miasta 
 

PS Zrealizowana 

93.  LIV/611/2018 
30.08.2018 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/539/2018 Rady Miasta Siedlce z 
dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
realizowanych przez Miasto Siedlce ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r. 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta PS Zrealizowana 

94.  LIV/612/2018 
30.08.2018 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/314/2016 Rady Miasta Siedlce z 
dnia 28 października 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia przez osoby bezdomne odpłatności za pobyt w schronisku. 

14 dnia od 
ogłoszenia  

w DUWM 

Prezydent  Miasta PS Zrealizowana 

95.  LIV/613/2018 
30.08.2018 
 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie 
bezprzetargowym, na czas nieoznaczony części nieruchomości 
stanowiącej własność Miasta Siedlce, położonej przy ulicy Młynarskiej 
15M. 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta GN Zrealizowana 

96.  LIV/614/2018 
30.08.2018 
 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie 
bezprzetargowym, na czas nieoznaczony części nieruchomości 
stanowiącej własność Miasta Siedlce, położonej przy ulicy Młynarskiej 
15L. 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta GN Zrealizowana 
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97.  LIV/615/2018 
30.08.2018 
 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie 
bezprzetargowym, na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta Siedlce, położonej przy ulicy Rynkowej róg 11 
Listopada. 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta GN Zrealizowana 

98.  LIV/616/2018 
30.08.2018 
 

w sprawie pozbawienia działki nr 279/1 obręb 91 oraz działek nr 80/1, 
80/2, 80/3, 80/4, 80/5, 80/6, 80/7, 80/8, 80/9, 80/10, 80/11, 80/12 i 
80/14 z obrębu 133 stanowiących część pasa drogowego ul. Adama 
Asnyka w Siedlcach kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z 
użytkowania. 

14 dnia od 
ogłoszenia  

w DUWM 

Prezydent  Miasta D Zrealizowana 

99.  LIV/617/2018 
30.08.2018 
 

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach 
opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej oraz zakładzie karnym 
znajdujących się na terenie miasta Siedlce, w których przeprowadzone 
będzie głosowanie w wyborach organów jednostek samorządu 
terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta O Zrealizowana 

100.  LIV/618/2018 
30.08.2018 
 

w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych 
Miasta Siedlce do rejestru Należności Publicznoprawnych oraz 
określenia rodzaju należności pieniężnych, które są przekazywane do 
Rejestru Należności Publicznoprawnych. 

14 dnia od 
ogłoszenia  

w DUWM 

Prezydent  Miasta F W trakcie 
realizacji 

101.  LIV/619/2018 
30.08.2018 
 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w 
ramach budżetu obywatelskiego. 
 

14 dnia od 
ogłoszenia  

w DUWM 

Prezydent  Miasta F Uchylona 
uchwałą 
VI/56/2019 z 
dnia 
27.02.2019 

102.  LIV/620/2018 
30.08.2018 

w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Siedlce oraz określenia 
zasad ich zbywania, nabywania i zakupu 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta F W trakcie 
realizacji 

103.  LIV/621/2018 
30.08.2018 
 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Siedlce na 
lata  
2018-2035. 
 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta F Zrealizowana 

104.  LIV/622/2018 
30.08.2018 

w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2018 rok. 
 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent  Miasta F Zrealizowana 

105.  LIV/623/2018 
30.08.2018 

w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Siedlce. 
 

z dniem Prezydent  Miasta O Zrealizowana 
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podjęcia 

106.  LV/624/2018 
27.09.2018 
 

w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Siedlce z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2019 r. 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent Miasta PS W trakcie 
realizacji 

107.  LV/625/2018 
27.09.2018 
 

zmieniającej uchwałę o przystąpieniu do sporządzania zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie 
"Południowej Dzielnicy Przemysłowej". 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent Miasta PB W trakcie 
realizacji 

108.  LV/626/2018 
27.09.2018 

w sprawie ustalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Siedlcach w 2019 roku 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent Miasta Pełnomocnik 
PM 

W trakcie 
realizacji 

109.  LV/627/2018 
27.09.2018 
 

w sprawie określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą 
ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w 
Siedlcach stworzonego przez organizację pozarządową. 

z dniem 
1.01.2019 

Prezydent Miasta Pełnomocnik 
PM 

W trakcie 
realizacji 

110.  LV/628/2018 
27.09.2018 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/127/2007 Rady Miasta Siedlce z dnia 
25 maja 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Miasta Siedlce. 
 

14 dnia od 
ogłoszenia  
w DUWM 
zastosowanie 
od nowej 
kadencji 

Prezydent Miasta GK Zmiana 
wprowadzona 
ustawą 
obowiązuje 

111.  LV/629/2018 
27.09.2018 
 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie 
bezprzetargowym, na czas nieoznaczony części nieruchomości 
stanowiącej własność Miasta Siedlce, położonej przy ulicy Targowej. 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent Miasta GN Zrealizowana 

112.  LV/630/2018 
27.09.2018 
 

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 
2018 r. Nr LIV/614/2018 w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony 
części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce, położonej 
przy ulicy Młynarskiej 15L. 
 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent Miasta GN Zrealizowana 

113.  LV/631/2018 
27.09.2018 
 

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 
2018 r. Nr LIV/613/2018 w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony 
części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce, położonej 
przy ulicy Młynarskiej 15M. 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent Miasta GN Zrealizowana 
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114.  LV/632/2018 
27.09.2018 
 

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 
zabudowanej nieruchomości miejskiej, położonej w Siedlcach przy 
ulicy Polnej 16A. 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent Miasta GN W trakcie 
realizacji 

115.  LV/633/2018 
27.09.2018 
 

w sprawie nadania nazwy rondu. 
 

14 dnia od 
ogłoszenia  
w DUWM 

Prezydent Miasta GN Zrealizowana 

116.  LV/634/2018 
27.09.2018 
 

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 
obowiązujących w roku 2019. 
 

14 dnia od 
ogłoszenia  
w DUWM 
od 1.01.2019 

Prezydent Miasta F W trakcie 
realizacji 

117.  LV/635/2018 
27.09.2018 
 

zmieniającej Uchwałę Nr XL/742/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia  
28 marca 2014 r. w sprawie udzielenia poręczenia wykupu obligacji 
emitowanych w celu refinansowania zadłużenia zaciągniętego przez 
Agencję Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. (Spółka) oraz finansowania 
bieżącej działalności Spółki. 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent Miasta F Zrealizowana 

118.  LV/636/2018 
27.09.2018 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Siedlce na 
lata 2018-2035. 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent Miasta F Zrealizowana 

119.  LV/637/2018 
27.09.2018 

w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2018 rok. 
 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent Miasta F Zrealizowana 

120.  LV/638/2018 
27.09.2018 
 

w sprawie zmiany Uchwałę Nr XL/741/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 
28 marca 2014r. w sprawie powierzenia Agencji Rozwoju Miasta 
Siedlce spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych 
Miasta Siedlce z zakresu kultury fizycznej i turystyki  
w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent Miasta PS W trakcie 
realizacji 

121.  LV/639/2018 
27.09.2018 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/616/2018 Rady Miasta Siedlce z 
dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie pozbawienia działki nr 279/1 obręb 
91 oraz działek nr 80/1, 80/2, 80/3, 80/4, 80/5, 80/6, 80/7, 80/8, 80/9, 
80/10, 80/11, 80/12 i 80/14 z obrębu 133 stanowiących część pasa 
drogowego ul. Adama Asnyka w Siedlcach kategorii drogi gminnej i 
wyłączenia jej z użytkowania 

14 dnia od 
ogłoszenia  
w DUWM 
 

Prezydent Miasta D Zrealizowana 

122.  LVI/640/2018 
30.10.2018 

w sprawie nadania nazwy ul. Zachodnia 14 dnia od 
ogłoszenia  

Prezydent Miasta GN Zrealizowana 
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w DUWM 

123.  LVI/641/2018 
30.10.2018 

w sprawie nadania ulicy nazwy Karola Lewandowskiego 14 dnia od 
ogłoszenia  
w DUWM 

Prezydent Miasta GN Zrealizowana 

124.  I/1/2018 
23.11.2018 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Siedlce z dniem 
podjęcia 

 O 
 

Zrealizowana 

125.  I/2/2018 
23.11.2018 

W sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Siedlce z dniem 
podjęcia 

 O 
 

Zrealizowana 

126.  II/3/2018 
29.11.2018 

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 
 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent Miasta 
Przewodniczący Rady 

O Zrealizowana 

127.  II/4/2018 
29.11.2018 

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent Miasta 
Przewodniczący Rady 

O Zrealizowana 

128.  II/5/2018 
29.11.2018 

w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent Miasta 
Przewodniczący Rady 

O Zrealizowana 

129.  II/6/2018 
29.11.2018 

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dniem 
podjęcia 

Prezydent Miasta 
Przewodniczący Rady 

O Zrealizowana 

130.  II/7/2018 
29.11.2018 

w sprawie powołania Komisji Gospodarki Miejskiej. 
 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent Miasta 
Przewodniczący Rady 

O Zrealizowana 

131.  II/8/2018 
29.11.2018 

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej. 
 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent Miasta 
Przewodniczący Rady 

O Zrealizowana 

132.  II/9/2018 
29.11.2018 

w sprawie powołania Komisji Edukacji. 
 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent Miasta 
Przewodniczący Rady 

O Zrealizowana 

133.  II/10/2018 
29.11.2018 

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Edukacji. 
 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent Miasta 
Przewodniczący Rady 

O Zrealizowana 

134.  II/11/2018 
29.11.2018 

w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych. 
 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent Miasta 
Przewodniczący Rady 

O Zrealizowana 

135.  II/12/2018 
29.11.2018 

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych. 
 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent Miasta 
Przewodniczący Rady 

O Zrealizowana 

136.  II/13/2018 
29.11.2018 

w sprawie powołania Komisji Finansów. 
 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent Miasta 
Przewodniczący Rady 

O Zrealizowana 

137.  II/14/2018 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Finansów. z dniem Prezydent Miasta O Zrealizowana 
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29.11.2018  podjęcia Przewodniczący Rady 

138.  II/15/2018 
29.11.2018 

w sprawie powołania Komisji Kultury i Sportu. 
 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent Miasta 
Przewodniczący Rady 

O Zrealizowana 

139.  II/16/2018 
29.11.2018 

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji  Kultury i Sportu. 
 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent Miasta 
Przewodniczący Rady 

O Zrealizowana 

140.  II/17/2018 
29.11.2018 

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 
obowiązujących w roku 2019. 
 

14 dni od 
ogłoszenia 
 w DUWM 
obow. od 
1.01.2019 

Prezydent Miasta 
Przewodniczący Rady 

F W trakcie 
realizacji 

141.  II/18/2018 
29.11.2018 

w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Siedlce oraz określenia 
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent Miasta 
Przewodniczący Rady 

F W trakcie 
realizacji 

142.  II/19/2018 
29.11.2018 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na 
lata 2018-2035. 
 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent Miasta 
Przewodniczący Rady 

F Zrealizowana 

143.  II/20/2018 
29.11.2018 

w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2018 rok. 
 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent Miasta 
Przewodniczący Rady 

F Zrealizowana 

144.  II/21/2018 
29.11.2018 

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezydenta Miasta. 
 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent Miasta 
Przewodniczący Rady 

O Zrealizowana 

145.  III/22/2018 
28.12.2018 

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 
przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za 
świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu 
"Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”. 

14 dni od 
ogłoszenia 
 w DUWM 
 

Prezydent Miasta 
 

PS W trakcie 
realizacji 

146.  III/23/2018 
28.12.2018 

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego "Pomoc Miasta 
Siedlce w zakresie dożywiania na lata 2019-2023”. 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent Miasta 
 

PS W trakcie 
realizacji 

147.  III/24/2018 
28.12.2018 

w  sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg na 
terenie miasta Siedlce  i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym 
oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia 
pojazdu i odstąpienia od jego usunięcia na rok 2019. 

14 dni od 
ogłoszenia 
 w DUWM 
 

Prezydent Miasta 
 

D Zrealizowana 

148.  III/25/2018 
28.12.2018 

w sprawie wynajęcia części nieruchomości zabudowanej garażem 
murowanym (osiedle Młynarska-Wyszyńskiego). 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent Miasta 
 

GK Zrealizowana 

149.  III/26/2018 
28.12.2018 

w sprawie wynajęcia części nieruchomości zabudowanej garażem 
murowanym (ul. Sokołowska 71). 

z dniem 
podjęcia 

Prezydent Miasta GK Zrealizowana 




