Sprawozdanie z realizacji
„Strategii rozwoju Siedlec do roku 2015”

„Strategia Rozwoju Siedlec do roku 2015 - aktualizacja” została uchwalona przez
Radę Miasta Siedlce 30 listopada 2007 roku. Jest to dokument kierunkowy, wyznaczający
główne cele strategiczne, cele operacyjne a także priorytetowe działania służące
długofalowemu rozwojowi miasta. Dokument zawiera sugerowane przedsięwzięcia, które
konkretyzują się w dokumentach operacyjnych takich jak Wieloletnia Prognoza Finansowa do
roku 2013. Zgodnie z zapisami w dokumencie strategii, Wydział Programów Rozwojowych
przeprowadza badanie z realizacji strategii i sprawozdanie przedstawia Prezydentowi Miasta.
Obecne sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2011 do 31.12.2012.
Cel strategiczny A. Siedlce stolicą subregionu

Cel Operacyjny A.1. Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta
Podejmowane działania służące osiągnięciu założonego celu:
A.1.1. Modernizacja połączeń drogowych z siecią dróg krajowych oraz planowaną
autostradą
W 2011 r. przebudowano skrzyżowanie w ciągu drogi krajowej Nr 63 tj. skrzyżowanie ulic
Wł. Jagiełły - Sokołowska na odcinku od ul. B. Chrobrego do ul. Mieszka I wraz z budową
chodników, ścieżek rowerowych oraz sygnalizacji świetlnej. W wyniku realizacji projektu
nastąpiła poprawa parametrów technicznych drogi krajowej Nr 63.
W trakcie realizacji jest opracowanie dokumentacji przebudowy drogi krajowej nr 63 na
odcinku długości 1.350,00 mb od ulicy Mieszka I do granicy miasta w zakresie:




obustronne chodniki
ścieżka rowerowa
kanalizacja deszczowa.

A.1.2. Usprawnienie ruchu tranzytowego w mieście poprzez budowę tras
pierścieniowych
W latach 2011-2012 zrealizowana została inwestycja „Budowa wewnętrznej obwodnicy
miasta Siedlce”, która została zakwalifikowana jako projekt kluczowy do dofinansowania
w ramach RPO WM 2007-2013.
Etap I obejmował budowę odcinka od ul. Sokołowskiej do ulicy Kazimierzowskiej, etap II –
budowę odcinka od ulicy Warszawskiej do ulicy Sokołowskiej.
Zakres rzeczowy dwóch etapów:
 wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej o łącznej długości 7,65 km,
 przebudowa i budowa chodników i ścieżek rowerowych o nawierzchni z kostki
betonowej brukowej,
 przebudowa i budowa zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej brukowej,
 przebudowa i budowa skrzyżowań, parkingów i zatok autobusowych,
 przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej, gazowej i teletechnicznej,
 przebudowa i budowa oświetlenia
 wykonanie elementów oznakowania pionowego i poziomego
 zagospodarowanie zieleni.

Inwestycja przyczyniła się do usprawnienia połączeń pomiędzy ośrodkami w subregionie
siedleckim oraz połączeń regionalnych pomiędzy ośrodkami subregionalnymi województwa
mazowieckiego. Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy dostępności komunikacyjnej
miasta. Poprzez zwiększenie przepustowości układu komunikacyjnego i likwidację tzw.
„wąskiego gardła w centrum miasta oraz instalację urządzeń bezpieczeństwa ruchu nastąpiła
poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
A.1.3. Modernizacja infrastruktury kolejowej
W okresie do roku 2015 na terenie Siedlec planowana jest modernizacja infrastruktury
kolejowej na stacji Siedlce oraz budowa tunelu pod torami kolejowymi oraz parkingami dla
samochodów w okolicach dworca kolejowego.
W roku 2011 rozpoczęły się procedury przetargowe na „Modernizację linii kolejowej E
20/CE 20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap II – zaprojektowanie i wykonanie robót
budowlanych”, w ramach której przewidziana jest modernizacja stacji Siedlce. W 2012 roku
została podpisana umowa z wykonawcą i rozpocznie się realizacja projektu w trybie
„projektuj i buduj”.
W ramach modernizacji zostaną wykonane miedzy innymi:
 Modernizacja nawierzchni torowej, podtorza i odwodnienia
 Przebudowa peronów,
 Budowa nowego przejścia pod torami
 Budowa nowego wiaduktu (tunel drogowy w ciągu ulicy Kilińskiego) oraz wejść na
perony nr 2 i 3 pod torami stacji kolejowej Siedlce
 Modernizacja wiaduktu kolejowego w km 92,359 i 94,411.
PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna ubiega się o dofinansowanie projektu ze
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
A.1.4. Budowa tunelu pod torami kolejowymi i parkingów w sąsiedztwie stacji PKP
W dniu 09.10.2007 r. zawarto porozumienie pomiędzy Miastem Siedlce a Spółką PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia związanego
z budową tunelu drogowego wraz z ciągiem pieszym pod torami stacji kolejowej Siedlce,
łączącego ulicę Kilińskiego z ulicą Składową. Będzie to jedna z najważniejszych inwestycji
Miasta Siedlce, planowana do realizacji w celu poprawy układu komunikacyjnego miasta.
Przejazdy przez tory kolejowe stanowią tzw. „wąskie gardła” powodujące zatory w ruchu
kołowym na ulicach wjazdowych i wyjazdowych.
Roboty w ramach tego przedsięwzięcia zostaną rozpoczęte wraz z rozpoczęciem inwestycji
kolejowej „Modernizacja linii kolejowej E 20/CE 20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap II”.
A.1.5. Modernizacja dworca PKS
Planowana przez PKS S.A. modernizacja dworca autobusowego została zawieszona. W 2011
roku Spółka PKS posiadała ofertę złożoną przez inwestora finansowego na projekt
zagospodarowania działki obejmujący część komercyjną usługowo-handlową oraz część
dworcową. Z uwagi na obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego
teren dworca autobusowego i wskazującego go jako teren kultury, inwestycja nie została
rozpoczęta. Nowy właściciel Spółki PKS jest zainteresowany utrzymaniem na przedmiotowej
działce funkcji komunikacyjnej uzupełnionej o funkcje usługowo-handlowe. Realizacja
planowanej inwestycji w sposób przyjazny dla pasażerów i mieszkańców miasta mogłaby

zrewitalizować obszar obecnie zdegradowany. Spółka PKS wystąpiła z propozycją zmiany
zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie dopuszczenia
funkcji komunikacyjnej na tym terenie.
Cel Operacyjny A.2. Wzrost roli Siedlec jako subregionalnego ośrodka edukacji
i kultury
Podejmowane działania służące osiągnięciu założonego celu:
A.2.1 Wspieranie rozwoju szkolnictwa wyższego
W 2011 roku podobnie jak w latach poprzednich w ramach zawartych umów 23 studentów
odbywało praktyki w Urzędzie Miasta Siedlce (Uniwersytet Przyrodniczo–Humanistyczny w
Siedlcach – 22 studentów, Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach-1
student).
Od września 2010 roku Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach
w partnerstwie z Miastem Siedlce realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki „Praktyki pedagogiczne- kompetentnie, twórczo, przyjemnie”. Przedmiotem projektu
jest realizacja praktyk pedagogicznych w 18 szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych na terenie Siedlec. Projekt będzie realizowany do października 2014
roku. Wartość projektu ogółem wynosi 3 833 175 zł.
A.2.2. Podnoszenie stanu technicznego obiektów szkół i placówek, w tym dostosowanie
do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W roku 2011 wykonano:
 Modernizacja pomieszczeń higieniczno -sanitarnych z dostosowaniem jednej łazienki do
potrzeb dzieci niepełnosprawnych w SP nr 4, ul. 10 Lutego 18
 Adaptacja sal lekcyjnych w SP nr 11 dla dzieci niepełnosprawnych, ul. Wiśniowa 5
 Modernizacja 4 sanitariatów, w tym 1 dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych w budynku SP nr 6,
ul. ul. Sienkiewicza 49 – I etap
 Budowa ogrodzenia wokół SP nr 6
 Modernizacja łazienek w budynku MP nr 25, ul. Okrzei 22
 Montaż windy osobowej w budynku MP nr 27 przy ul. Karpacka 2
 modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w ZS nr 1 – I etap
 Termomodernizacja MP nr 17 z wymianą okien i drzwi ul. Wyszyńskiego 6
 Termomodernizacja i wymiana dachów budynków PG nr 4, ul. Pescantina 2
 Dokumentacja projektowa modernizacji pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 6,
ul. Sienkiewicza 49
 Dokumentacja modernizacji sanitariatów w budynku SP nr 11, ul. Wiśniowa 5
 Dokumentacja modernizacji segmentu żywieniowego w budynku SP nr 11, ul. Wiśniowa 5
 Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku MP nr 14, ul. Mieszka I 12
 Dokumentacja projektowa modernizacji pomieszczeń w budynku MP 3, ul. Batorego 4
 Dokumentacja projektowa modernizacji pomieszczeń w budynku w MP nr 9 przy ul. Dreszera 5
 Dokumentacja projektowa doprowadzenia ciepłej wody do łazienek (SP nr 5) w ZS nr 2
 Dokumentacja budowy ogrodzenia wokół ZS nr 1, ul. Graniczna 1
 Dokumentacja projektowa modernizacji bloku żywieniowego w budynku ZS nr 1



Zamienna dokumentacja projektowa rewaloryzacji i rozbudowy IV LO przy ul.Konarskiego 1
– w zakresie przeprojektowania budynku łącznika mając na uwadze zmianę lokalizacji stacji
trafo.
 Projekt zagospodarowania terenu przy ZSP nr 2
 Dokumentacja wymiany poziomów kanalizacji w budynku ZSP nr 2 przy ul. Lange 8
 Dokumentacja modernizacji budynku warsztatowo-dydaktycznego nr 2 w CKP
 Dokumentacja modernizacji pracowni obróbki mechanicznej w budynku administracyjnodydaktycznym nr 1 w CKP
 Dokumentacja termomodernizacji CKU wraz z wymianą dachu oraz modernizacją c.o.
 Dokumentacja modernizacji bloku żywieniowego w budynku internatu I LO
 Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji pionu sanitarnego i łazienek
w internacie I LO
 Dokumentacja projektowa termomodernizacji i modernizacji budynku internatu w ZSP Nr 1
W roku 2012 wykonano:
 Budowa ogrodzenia wokół ZS nr 1, ul. Graniczna 1
 Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w ZS nr 1, ul. Graniczna 1
 Dokumentacja ocieplenie ścian zewnętrznych budynku szkoły podstawowej w ZS nr 2, przy
ul. Dreszera 3
 Dokumentacja zagospodarowania terenu przy MP nr 15, ul. Osiedlowa
 Dokumentacja projektowa modernizacji pomieszczeń w budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2
 Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2
 Dokumentacja zabezpieczenia przed zadymianiem klatki schodowej w I LO
 Dokumentacja modernizacji starego budynku ZSP nr 1 przy ul. Konarskiego 11
 Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 6, ul. Sienkiewicza 49 – I etap
– termin realizacji od 2.07.2012 do 10.08.2012r.
 Modernizacja 4 sanitariatów, w tym 1 dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych w budynku SP nr
6 – II etap, ul. Sienkiewicza 49 - termin realizacji 10.08.2012r.
 Modernizacja sanitariatów w budynku SP nr 11 – I etap, ul. Wiśniowa 5 - termin realizacji od
2.07.2012 do 24.08.2012r. II etap zostanie wykonany w 2013r.
 Modernizacja pomieszczeń w budynku MP 3, ul. Batorego 4 - termin realizacji 24.08.2012r.
 Modernizacja pomieszczeń w budynku w MP nr 9 przy ul. Dreszera 5 - - termin realizacji
robót od 2.07.2012 do 24.08.2012r
 Termomodernizacja budynku MP nr 14, ul. Mieszka I 12 - termin wykonania 30.10.2012r.
 Modernizacji pomieszczeń w budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 - termin wykonania
05.10.2012r.
 Zagospodarowanie terenu przy MP nr 15, ul. Osiedlowa - termin realizacji do 27.08.2012r.
 Doprowadzenie ciepłej wody do łazienek (SP nr 5) w ZS nr 2 – termin realizacji robót od
2.07.2012 do 10.08.2012r.
 Zagospodarowania terenu przy ZSP nr 2 - termin wykonania do 19.10.2012r.
 Budowa przyłącza wodociągowego do budynku CKP - termin wykonania od 2.07.2012r 18.08.2012r.
 Termomodernizacja CKU wraz z wymianą dachu oraz modernizacją c.o. - termin realizacji do
31.07.2012r.
 Modernizacja wentylacji kuchni Miejskiego Żłobka przy ul. Batorego – roboty zostaną
wykonane w sierpniu br.
 Modernizacja pionu sanitarnego i łazienek w internacie I LO - termin realizacji 17.08.2012r.
 Dokumentacja budowy klatki przeciwdymnej w SP nr 7, ul. Starowiejska 23



Dokumentacja projektowa modernizacji pionu kuchennego w budynku MP nr 25, ul. Okrzei
22 - termin opracowania 14.09.2012r.
 Dokumentacja projektowa modernizacji pionu kuchennego w budynku MP nr 27, ul. Karpacka
2 - termin opracowania 28.09.2012r.
 Dokumentacja zabezpieczenia przed zadymianiem klatki schodowej w II LO
 Opracowanie dokumentacji budowy obiektu dydaktyczno-administracyjnego, sali
gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem oraz termomodernizacji budynku ZSP nr 6 przy ul.
Chopina 6 – termin opracowania 30.10.2012r.
 Dokumentacja wykonania klatki przeciwdymnej Miejskiego Żłobka przy ul. Batorego
 Dokumentacja rewaloryzacji i rozbudowy IV Liceum Ogólnokształcącego przy
ul. Konarskiego 1 dot. opracowania aktualizacji dokumentacji dla zadania inwestycyjnego
pn. Rewaloryzacja i rozbudowa IV Liceum Ogólnokształcącego w celu realizacji przebudowy
i remontu istniejącego budynku, budowy łącznika dydaktycznego, zmiany lokalizacji
trafostacji oraz przebudowy linii kablowych, zagospodarowania terenu, rozbiórek, sieci wod.kan., deszczowej.
Rozpoczęto realizację:
 Rozbudowa, przebudowa istniejącego budynku "starej części internatu" nadbudowa łącznika
ZSP nr 4 ze zmianą sposobu użytkowania na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy –
opracowywany wniosek do Referatu Zamówień Publicznych w celu ogłoszenia przetargu

A.2.3. Poprawa stanu i wyposażenia infrastruktury dydaktycznej i pomocniczej w
obiektach i ich otoczeniu wspierającej upowszechnianie nowoczesnych metod
nauczania
Dyrektorzy szkół i placówek na bieżąco w miarę posiadanych możliwości dokonują zakupu
nowoczesnych urządzeń (komputery, oprogramowania, kserokopiarki, faksy itp.).
Każda szkoła posiada komputery z dostępem do internetu. Wszystkie szkoły zostały
wyposażone w pracownie internetowe w ramach projektów „Pracownia internetowa
w każdym gimnazjum”, „Pracownia internetowa w każdym liceum”.
Wszystkie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe dokonały zakupu programów firmy
VULCAN do celów obsługi kadr, płac, księgowości, a także organizacji.
Miasto Siedlce prowadzi systematyczne działania zmierzające do wprowadzenia monitoringu
na terenie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. Miasto Siedlce realizuje także Program
Lokalnych Akademii Informatycznych w oparciu o bazę I Liceum Ogólnokształcącego im. B.
Prusa w Siedlcach.
A.2.4. Budowa i modernizacja zespołów urządzeń sportowych i rekreacyjnych przy
szkołach i placówkach edukacyjnych.
W roku 2011 wykonano:






Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 w ramach Rządowego programu
„Radosna szkoła”
Budowa hali sportowej z zapleczem oraz łącznika między budynkami szkoły podstawowej i
gimnazjum wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Zespole Szkół Nr 2” - projekt i wykonanie
Budowa hali sportowej przy II LO
Budowa budynku pracowni zawodowych w ZSP nr 3 w Siedlcach przy ul. Popiełuszki 8
Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Gospodarczej w ramach programu "Moje
boisko - Orlik 2012"





Dokumentacja budowy zespołu boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy SP nr 11,
ul. Wiśniowa 5
Dokumentacja budowy zespołu boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Publicznym
Gimnazjum Nr 1, zjazdu i utwardzenie terenu, ul. Konarskiego 5/7
Opracowano koncepcje budowy obiektu dydaktyczno - administracyjnego oraz sali
gimnastycznej z łącznikiem w ZSP nr 6 przy ul. Chopina 6

W roku 2012 wykonano:
 Modernizację sali gimnastycznej szkoły podstawowej w ZS nr 1
 Zjazd i utwardzenie terenu przy PG nr 1 – I etap zadania „Budowy zespołu boisk wraz
z infrastrukturą towarzyszącą przy Publicznym Gimnazjum Nr 1, zjazdu i utwardzenie terenu,
ul. Konarskiego 5/7
 Wymianę pokrycia dachu oraz termomodernizacja budynku hali sportowej z zapleczem i
częścią dydaktyczną I LO - termin realizacji -30.11.2012r.
 Modernizacja sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Zespole Szkól nr 1 – Otwarcie ofert
07.08.2012r - termin realizacji do końca 2012r.
 Szkolny plac zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wych. w ramach rządowego
programu „Radosna szkoła”.

A.2.5. Wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój przedszkoli i szkół niepublicznych
Obecnie wpisane są do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto
Siedlce 69 podmiotów, w tym: 17 przedszkoli, 1 punkt przedszkolny, 2 szkoły podstawowe, 3
gimnazja, 15 liceów ogólnokształcących, 2 zasadnicze szkoły zawodowe, 2 technika, 19 szkół
policealnych, 1 bursa, 9 - pozostałe placówki oświatowe i placówki kształcenia ustawicznego.
W ostatnich latach zwiększyło się zainteresowanie osób fizycznych i prawnych zakładaniem
i prowadzeniem szkół bądź placówek niepublicznych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na
każdego wychowanka w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków
bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego
wychowanka.
Dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany
jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości
równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Siedlce.
Dotacje dla pozostałych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych przysługują
na każdego ucznia w wysokości równej 50% ustalonych w budżecie Miasta Siedlce
wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju
w przeliczeniu na jednego ucznia.
Miasto Siedlce w 2011 roku dla przedszkoli, szkół i placówek przekazało dotacje w łącznej
wysokości 17 330 546 zł.
Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Siedlce w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
prowadzonych na terenie Miasta Siedlce przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu
terytorialnego i osoby fizyczne dotacje dla szkół publicznych prowadzonych przez inne niż
jednostka samorządu terytorialnego osoby prawne i osoby fizyczne prowadzona jest również
działalność kontrolna przekazanych dotacji. Corocznie kontrolami objętych jest kilka
dotowanych jednostek.
Zakłada się, że sieć przedszkoli i szkół niepublicznych utrzyma się na poziomie roku
2011. Niewielki wzrost może wystąpić w liczbie przedszkoli niepublicznych bądź innych

form wychowania przedszkolnego w związku w zapotrzebowaniem na te formy opieki oraz
zmianą przepisów w tym zakresie.
Począwszy od roku szkolnego 2011/2012 rekrutacja do przedszkoli publicznych
i niepublicznych odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego Nabór Optivum
wspomagającego ten proces.
A.2.6. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli
Zadania w tym zakresie realizuje Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia
Nauczycieli.
Decyzją Mazowieckiego Kuratora Oświaty Nr KO.ADM.I-KB-4962/3/07 z dnia 26 lutego
2007 roku Samorządowemu Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
została przyznana akredytacja stanowiąca potwierdzenie, że dana placówka zapewnia wysoką
jakość prowadzonych form doskonalenia.
Celem placówki jest organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego oraz
doskonalenia zawodowego nauczycieli, kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowowychowawczych, a także upowszechnianie osiągnięć pedagogicznych i metodycznych.
Z usług placówki korzystają nauczyciele szkół miejskich, a także nauczyciele innych organów
prowadzących szkoły i placówki oświatowe, które zawarły porozumienia z Miastem Siedlce
na obsługę doradczo-metodyczną realizowaną przez placówkę miejską. Należą do nich:
Gmina Siedlce, Powiat Siedlecki, Gmina Suchożebry, Gmina Zbuczyn.
Doradztwem metodycznym objęto w 2011 roku ogółem 7823 nauczycieli
i przeprowadzono 1008 form doradczych.
Całkowity koszt organizacji i działalności statutowej Samorządowego Centrum
Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach w 2011 roku wyniósł 676 421 złotych.
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach zrealizowało
dochody na kwotę 332 351 złotych oraz realizowało porozumienia z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego i z tego tytułu miasto otrzymało dotację w wysokości 30 476
złotych. Miasto Siedlce ze środków własnych na działalność Samorządowego Centrum
Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli wydatkowało kwotę 344 070 złotych.
Zgodnie z art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.
U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w budżetach organów prowadzących szkoły
wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych
środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
Z dopłat do kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego korzystało ogółem
819 nauczycieli w tym: za studia wyższe i podyplomowe 62 nauczycieli, za kursy
kwalifikacyjne, doskonalące i pozostałe formy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz
kosztów przejazdów 757 nauczycieli,
Zakład się kontynuację działań opartych głównie na relacji Samorządowe Centrum
Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli – szkoły, uczelnie – szkoły oraz dalszy rozwój
Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli.
A.2.7. Wspieranie kształcenia ustawicznego i kształcenia praktycznego
Miasto Siedlce jest organem prowadzącym Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Centrum
Kształcenia Praktycznego.
Centrum Kształcenia Ustawicznego jest placówką kształcenia, dokształcania i doskonalenia
osób dorosłych. Umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej i znajomość języków obcych na
określonych poziomach oraz uzyskanie wiedzy i umiejętności zawodowych.

W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach w latach 2011 -2012 zrealizowano
następujące zadania:
 Od września 2010 r. została wprowadzona innowacja pedagogiczna w ramach której
część zajęć w Szkole Policealnej realizowana była metodą kształcenia na odległość.
Ułatwiała ona zdobywanie wiedzy słuchaczom pracującym. Na Platformie Moodle
nauczyciele zamieszczają materiały dydaktyczne dostępne dla słuchaczy po
zalogowaniu z możliwością pobrania ich w dowolnym miejscu – warunek dostęp do
Internetu. Innowacja miała charakter metodyczno – organizacyjny i realizowana była
w latach 2010/11 i 2011/12.
 W roku szkolnym 2011/12 Centrum uczestniczyło w projekcie Europejskie Standardy
Pracy II w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci. W
ramach tego projektu Centrum pozyskało środki na staże we Włoszech dla
30 słuchaczy Szkoły Policealnej Nr 6 na wyjazd kształcących się w zawodach: technik
hotelarstwa, technik administracji, technik spedytor, technik ekonomista. Słuchacze
wcześniej odbyli przygotowanie z języka włoskiego zawodowego w wymiarze 100
godzin. Słuchacze uczestniczący w projekcie otrzymali certyfikat ukończenia kursu z
języka włoskiego oraz Europass- Mobilność.
 W czerwcu 2012 r. rozstrzygnięto konkurs projektów wymian i staży w ramach
projektu „Uczenie się przez całe życie” Program Leonardo da Vinci. Centrum po raz
kolejny pozyskało środki na projekt „Europejskie Standardy Pracy III”. W ramach
projektu 30 słuchaczy Szkoły Policealnej Nr 6 dla Dorosłych w CKU w Siedlcach
wyjedzie na staż do Włoch w roku szkolnym 2012/2013.
Dalsze działania będą zmierzały do poprawy stanu technicznego oraz wyposażenia pracowni
dydaktycznych Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Siedlcach.
A.2.8. Utrwalanie i wzmacnianie tożsamości kulturowej i historycznej miasta, w tym
odbudowa, rekonstrukcja i rewitalizacja obiektów zabytkowych
W 2011 roku zakończona została inwestycja polegająca na modernizacji i renowacji obiektów

wpisanych do rejestru zabytków – Resursy Obywatelskiej będącej siedzibą Miejskiego
Ośrodka Kultury i Odwachu obecnie siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej,
zlokalizowanych w zabytkowej części miasta, w strefie ochrony konserwatorskiej a także
modernizacja budynku „Sojusz” przy ulicy Pułaskiego 7.
Wszystkie projekty uzyskały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie
6.1. Kultura.
A.2.9. Modernizacja i przebudowa obiektów dla potrzeb instytucji kultury.
W 2011 roku zakończyła się realizacja projektu pod nazwą „Modernizacja budynku
Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach” na który
został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Regionalnego
programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet VI, Działanie
6.1. Kultura. Projekt obejmował modernizację budynku oraz jego adaptację dla potrzeb
Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach.
W wyniku podjętych prac została wykonana wymiana pokrycia dachu wraz z wymianą
konstrukcji więźby dachowej i stropu. Ponadto została wymieniona stolarka okienna
i drzwiowa, instalacje wewnętrzne a także wykonane zostało docieplenie budynku. Wykonane
prace przyczyniły się do powstrzymania procesów destrukcyjnych w elewacji jak i we

wnętrzu obiektów. Dawną świetność odzyskała Sala Biała, najbardziej efektowa, kameralna
sala koncertowa w mieście.
Inwestycja umożliwiła Miejskiemu Ośrodkowi Kultury oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Siedlcach efektywniejsze wykorzystanie dostępnej infrastruktury i przyczyniła się do
poprawy i poszerzenia szeroko rozumianej oferty kulturalnej.
Równolegle realizowany był projekt pod nazwą „Modernizacja budynku „Sojusz” dla
potrzeb kultury przy ulicy Pułaskiego 7 w Siedlcach” współfinansowany w 38,55%
kosztów kwalifikowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie
6.1. Kultura. Projekt polegał na gruntownej modernizacji obiektu (wyburzenie dwóch
ostatnich kondygnacji oraz stropu nad parterem, likwidacja zawilgocenia piwnic,
wzmocnienie konstrukcji stropu, przebudowa pomieszczeń w celu nadania im nowych
funkcji). Ponadto wykonano remont elewacji z ociepleniem ścian zewnętrznych, wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej, instalacja: c.o, kanalizacyjna, wentylacyjna, elektryczna,
przeciwpożarowa, telefoniczna oraz alarmowa.
A.2.10. Wspieranie i promocja inicjatyw artystycznych i kulturalnych o zasięgu
regionalnym, krajowym i międzynarodowym
Miasto Siedlce wspiera i promuje inicjatywy artystyczne i kulturalne o zasięgu regionalnym,
krajowym
i
międzynarodowym
poprzez
współorganizację
przedsięwzięć
z ośrodkami kultury – tj. Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena
Teatralna Miasta Siedlce, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Siedlcach, Miejską Biblioteką
Publiczną, Muzeum Regionalnym w Siedlcach, Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach,
szkołami wyższymi, organizacjami pozarządowymi.
W/w. przedsięwzięcia są imprezami cyklicznymi lub odbywającymi się w mieście
jednorazowo, są to m.in.: jarmarki, targi, festiwale, koncerty, jubileusze, wręczenia nagród
i odznaczeń, uroczystości i obchody świąt narodowych – rocznic, uroczystości upamiętniające
wydarzenia i ludzi kultury i sztuki, wystawy, galerie, wieczory autorskie, prezentacje, eventy
artystyczne, inicjatywy kulturalne, ogólnopolskie inicjatywy kulturalno – artystyczne, itp.
Poprzez współpracę z miastami partnerskimi wspiera artystyczne i kulturalne inicjatywy
międzynarodowe prowadząc szeroko zakrojone działania kulturalne poza granicami naszego
kraju. Ponadto, zespoły artystyczne działające przy lokalnych ośrodkach są częstymi gośćmi
na scenach europejskich i światowych. Miasto kilka razy do roku przyjmuje i organizuje
przedsięwzięcia kulturalne z udziałem gości zagranicznych.
A.2.11. Tworzenie warunków do edukacji artystycznej dzieci i młodzieży oraz rozwoju
profesjonalnej twórczości artystycznej
Zadania związane z edukacją artystyczną dzieci i młodzieży oraz profesjonalną twórczością
artystyczną na terenie miasta Siedlce realizuje: Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach,
Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce,
Miejska Biblioteka Publiczna przy współpracy z placówkami oświatowymi.
Ważną rolę kulturalną spełnia także Muzeum Regionalne, „Muzeum Diecezjalne, Muzeum
„Jana Pawła II” oraz Uczelniany Ośrodek Kultury Uniwersytetu PrzyrodniczoHumanistycznego, w skład którego wchodzą Studencki Ośrodek Działań Kulturalnych
„LIMES” oraz Klub Studencki „PeHa”, oraz osiedlowe kluby kultury i stowarzyszenia
kulturalno–oświatowe.

Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach (MOK) oferował różnorodne formy artystycznych
działań, które pozwalają realizować zainteresowania, rozwijać wiedzę i talenty, w sposób
twórczy wypełniać wolny czas.
Działalność merytoryczna prowadzona była w tym okresie w czterech obiektach, do których
należą: Sala Biała znajdująca się przy ul. Pułaskiego 6 oddana po modernizacji i remoncie w
kwietniu 2011 r., Sala Widowiskowa „Podlasie” usytuowana przy ul. Sienkiewicza 63,
Amfiteatr mieszczący się przy ul. Wiszniewskiego 1 oraz otwarta w sierpniu 2011 roku po
kapitalnym remoncie przy ul. Pułaskiego 7 Akademia Sztuk „Piękna 7” - nowoczesny,
funkcjonalny obiekt wyposażony w siedem specjalistycznych pracowni i sal, Galerię
Fotografii FOKUS oraz niekonwencjonalną Galerię w Bramie z podświetlanymi tablicami
ekspozycyjnymi.
W obiektach Miejskiego Ośrodka Kultury w roku 2011 i 2012 odbywały się stałe zajęcia
zespołów i sekcji następujących grup artystycznych: Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, FTN LUZ, ATT LUZ, FT MP Dance; zespołów muzycznych: Kwartet Smyczkowy
„Aleksandria”, Grupa Piosenki Poetyckiej, Zespół ESENCE, Studio Piosenki MOK, Zespół
„Sweet Angels”, Studio Musicalowe LUZ, Zespół PodobaMiSię, Kameralny Zespół Chóralny
„Melodia”, Zespół „Pomruki” oraz Zespół „Midway”, Chór Miasta Siedlce, Zespół Pieśni
i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy”, Teatr ES i Teatr Tańca Caro Dance. Miejsca nie
zabrakło również dla sekcji fotograficznej i plastycznej oraz dla pasjonatów monet,
banknotów i innych znaków pieniężnych zrzeszonych w Polskim Towarzystwie
Numizmatycznym.
Szczególną uwagę Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach poświęca prowadzeniu zespołów,
grup twórczych, pracowni artystycznych i kół zainteresowań, czyli tzw. amatorskiemu
ruchowi artystycznemu dla dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych.
W jednostce kultury działają w 63 grupach: zespoły, grupy twórcze, pracownie artystyczne i
koła zainteresowań, które reprezentowały nasze miasto w wielu prestiżowych imprezach m.in.
podczas Mistrzostw Świata w Niemczech, Serbii i Gibraltarze, Mistrzostwach Polski w m.in.:
Tarnowie Podgórnym, Twardogórze i Grójcu oraz na koncertach w wielu innych znanych
miejscach.
Szereg imprez kulturalnych organizowanych lub współorganizowanych przez Miejski
Ośrodek Kultury posiada rangę ogólnopolską lub międzynarodową m.in.: Europejskie
Spotkania Chóralne, najstarsza impreza jazzowa w Polsce „Zaduszki Jazzowe”,
Międzynarodowe Plenery Fotograficzne „Podlaski Przełom Bugu”, Festiwal Dziecięcy
„Dzień radości”, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej, Ogólnopolski Festiwal Muzyki
Chrześcijańskiej „Hosanna Festiwal”, Ogólnopolski Konkurs Poezji Śpiewanej „Na Temat”.
Liczne sukcesy międzynarodowe i krajowe na swoim koncie mają: Formacja Tańca
Nowoczesnego „LUZ” i Alternatywny Teatr Tańca „LUZ” (wielokrotni laureaci Mistrzostw
Polski, Europy i Świata).
Grupa Piosenki Poetyckiej, Zespół Esence, Studio Piosenki MOK, Zespół „SWEET
ANGELS”, Zespół „Podoba Mi Się”, „SILK” i „Midway” to zespoły, które często biorą
udział w prestiżowych wydarzeniach muzycznych w kraju. Stałe już miejsce na kulturalnej
mapie Siedlec zajmuje Kwartet Smyczkowy „Aleksandria”.
Niezwykle ważne a organizowane w związku ze szczególną troską o dzieci i młodzież są
imprezy przeprowadzane cyklicznie, od 1996 roku Festiwal Twórczości Dziecięcej i
Młodzieżowej, cykl koncertów organizowanych wspólnie z Mazowieckim Centrum Kultury i
Sztuki – Mazovia Goes Baroque oraz przygotowane przez Filharmonię Narodową w
Warszawie, cykle koncertów – lekcji umuzykalniających „Małe Filharmonie”. W omawianym
okresie odbyły się koncerty, które obejrzało ok. 6000 młodych osób.
Kolejnymi, umożliwiającymi edukację artystyczną dzieci, przedsięwzięciami są: Festiwal
Kolęd i Pastorałek „Szła Kolęda”, który w roku 2012 odbył się już po raz szósty raz Festiwal

Kolęd i Pastorałek „Kolędowe Serce Mazowsza”, SHOW PRZEDSZKOLAKÓW oraz
Konkurs Recytatorski „Przedszkolaki Recytują”, spotkania z cyklu „Czytamy dzieciom po
angielsku” zorganizowane wspólnie z Centrum Nauczania Języka Angielskiego dla dzieci
metodą Helen Doron, Siedlecki Konkurs Piosenki Gospel w języku angielskim
zorganizowany we współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w
Siedlcach oraz Międzyszkolny Festiwal Piosenki przygotowany wspólnie z II Liceum
Ogólnokształcącym im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach. Z myślą o dzieciach i młodzieży
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach organizuje również szereg imprez o charakterze
plenerowym. Znajdują się wśród nich m. in. zimowa impreza plenerowa „Gwiazdka Mikołaja,
czyli Mikołaj dla wszystkich”, „Wakacyjna Kraina Zabawy”oraz Festiwal Teatrów
Ulicznych, „Akcja Lato” oraz „Akcja Zima”.
Rozwój profesjonalnej twórczości artystycznej rozwija się poprzez warsztaty artystyczne
m.in. Japan – Poland międzynarodowych spotkań artystyczno-kulturalnych, które prowadzili
Shinosuke Wada i Bartek Woszczyński, „SUMMER DANCE CAMP”.
W styczniu 2012 roku choreograf Joanna Woszczyńska wraz ze swoimi podopiecznymi
przygotowała warsztaty Luz Winter Dance Factory nie zabrakło również warsztatów
tanecznych prowadzonych przez finalistę tegorocznej edycji You Can Dance – Igora Leonika.
Na podkreślenia zasługują warsztaty fotograficzne, m.in.: „Bitwa Fotograficzna”, „ŁAPA –
Międzyrzeckie Ślady Twórczości Młodzieżowej”.
Poza wymienionymi znalazły się warsztaty wokalne i gitarowe Macieja Turkowskiego,
wokalne warsztaty Edyty Wójcik, taneczne zajęcia przygotowane przez Agnieszkę Lipińską
oraz warsztaty malarskie Tomasza Nowaka.
Szeroką ofertę programową posiadają osoby dorosłe oraz te będące w wieku emerytalnym.
Aktywne uczestnictwo w zajęciach Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaspokaja
bowiem intelektualne potrzeby osób, które nadal chcą rozwijać zainteresowania i żyć
aktywnie.
W roku 20011/2012 Miejski Ośrodek Kultury był organizatorem i współorganizatorem wielu
koncertów, imprez i działań artystycznych oraz innych przedsięwzięć o charakterze
kulturalnym m.in.:
 spektakli teatralnych i baletowych w wykonaniu teatrów profesjonalnych
i amatorskich,
 koncertów i recitali w wykonaniu grup artystycznych i zespołów profesjonalnych
z kraju i zagranicy,
 koncertów i występów w wykonaniu grup artystycznych i zespołów działających przy
Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach,
 występów kabaretowych,
 wykładów i prelekcji z różnych dziedzin kultury, nauki i historii,
 wystaw fotograficznych, malarstwa i plastycznych,
 plenerów fotograficznych i plastycznych,
 imprezy i uroczystości o charakterze narodowym i rocznicowym,
 imprez o charakterze różnym,
 wycieczek kulturalno – edukacyjnych,
 programów telewizyjnych reklamujących i relacjonujących działalność MOK – „Pod
Pegazem” w TV Siedlce.
W imprezach organizowanych i współorganizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury wzięło
udział około 200 000 osób.

Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta
Siedlce (CKiS) (W 2011 roku uchwałą Rady Miasta Siedlce zmieniono nazwę Centrum
Kultury i Sztuki w Siedlcach na Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena
Teatralna Miasta Siedlce, nadano Statut wraz z nową Strukturą Organizacyjną).
CKiS realizowało działalność ukierunkowaną przede wszystkim na ochronę, pielęgnację i
popularyzację dziedzictwa kulturowego regionu i kraju, kultury ludowej i folkloru. Stwarzało
warunki do rozwoju uzdolnień i realizacji zainteresowań w zakresie teatru, muzyki, tańca,
literatury i kultury słowa.
Centrum Kultury i Sztuki dzięki staraniom i remontom dokonanym przez Miasto Siedlce
i dofinansowaniu przez RPO WM 2007 – 2013, przeszło przeobrażenie architektoniczne,
powstała scena teatralna z profesjonalnym wyposażeniem. W nowej formule CKiS przede
wszystkim skupia się na własnych produkcjach i projektach artystycznych.
W opisywanym okresie w CKiS działały następujące zespoły, grupy, kluby, soliści, twórcy:
Teatr ES, Teatr Tańca CARO DANCE, Studio Teatralne im. Jacka Woszczerowicza, Teatr
Obrzędowy i Etnografia, ZPiT Ziemi Siedleckiej CHODOWIACY im. A. Siwkiewicz,
Formacja Taneczna CARO DANCE, Chór Miasta Siedlce, Orkiestra Symfoniczna Miasta
Siedlce, Orkiestra Teatru ES, Kapela CHODOWIACY, Siedlecka Grupa Literacka WITRAŻ,
Klub Literacki OGRÓD, Klub Seniora RAFA, Sekcja Plastyczna, Zespół ds. Edukacji
Kulturalnej Dzieci i Młodzieży
W zajęciach wymienionych zespołów, grup i klubów uczestniczyło na stałe około 340 osób
tygodniowo.
Ponadto w okresie ferii zimowych i letnich 2011 odbyły się Zimowe i Letnie Akademie
Talentów, w których uczestniczyło ok. 70 osób doskonaląc swoje talenty.
Podkreślić należy, że najstarsza grupa artystyczna CKiS posiada 40 letni dorobek – ZPiT
Chodowiacy; 36 lat – Teatr ES; 28 lat – Etnografia i Teatr Obrzędowy; 28 lat – sekcja
plastyczna „Ireneusz Parzyszek”; 25 lat – Caro Dance; 20 lat - KL „Ogród”; 17 lat – SGL
„Witraż”; 12 lat – Chór Miasta Siedlce.
Od 1 grudnia 2011 powstało:
 Studio Teatralne im. Jacka Woszczerowicza
 Orkiestra Symfoniczna Miasta Siedlce
 Zespół ds. Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży
Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce było
organizatorem, współorganizatorem, realizatorem:
 premier własnych,
 spektakli teatralnych,
 spektakli i widowisk dla dzieci i młodzieży,
 spotkań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 autorskich wieczorów poetyckich,
 konkursów, prezentacji, widowisk, przeglądów i festiwali,
 koncertów,
 programów stypendialnych,
 wystaw i wernisaży,
 spotkań, konferencji i sympozjów,
 tournee koncertowych w Europie,
 audycji radiowych i telewizyjnych.
Około 120 tysięcy widzów uczestniczyło w imprezach organizowanych przez Centrum.

Najważniejsze wydarzenia roku 2011 i 2012 to:
1) Premiera Teatr Tańca Caro Dance „Delta 12”
2) Premiera koncertu-widowiska „The Blue Angel”, Marlena Uziębło
3) III Festiwal Kolęd i Pastorałek Kolędowe Serce Mazowsza
4) Premiera-wznowienie spektaklu „Przezroczystość”, Teatr ES
5) Premiera Teatr Tańca Caro Dance „Chopin w tańcu”
6) Premiera „Giganci Piosenki”, Teatr ES
7) W.A.Mozart „Requiem”; Chór Miasta Siedlce
8) Premiera Teatr Tańca Caro Dance „Tokyo – impresje uczuć”
9) Polsko-Włoski Festiwal Wody, Ognia, Światła i Laserów;(Dni Siedlec):
10)
 Wieczór z Jackiem Woszczerowiczem; film „Zemsta”, ekran wodny;
 „Miłość Jest Najważniejsza”, projekcja 3D, mapping, Teatr ES, Chór Miasta
Siedlce;
 Laser Street Dance, Teatr Tańca Caro Dance, Formacja Taneczna Caro Dance
 Spektakl “ROMEO I JULIA”, Teatr Tańca Caro Dance
10) III Siedlecki Rock Open Air Festival
11) I Wakacyjny Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej
12) Spektakl „Romeo i Julia” w Weronie, Teatr Tańca Caro Dance
13) Międzynarodowy Festiwal Pieśni Tańca i Folkloru, ZPiT ZS Chodowiacy
14) Jubileusz 40. Lecia „Czterdziecha stuknęła…” ZPiT ZS Chodowiacy
15) Ogólnopolski Festiwal Komedii Teatralnych „Śmichy-Chichy”
16) X Ogólnopolskie Spotkania Śpiewających Poezję „Recital”
17) Premiera płyty CD „Śpiewnik Papieski”,
18) Rozpoczęcie działalności Studia Teatralnego im. Jacka Woszczerowicza,
19) Jubileusz 20. Lecia Klubu Literackiego „Ogród”,
20) udział Chóru Miasta Siedlce w 12. Europejskiej Gali Kolęd w Teatrze WielkimOperze Narodowej
21) Premiera spektaklu baletu tańca współczesnego „Dziadek do Orzechów” Teatru
Tańca Caro Dance
22) Spektakl teatralny „Moralność Pani Dulskiej”.
23) I Ogólnopolski Festiwal Teatrów Prywatnych „Sztuka + komercja”.
24) SMYKOFONIA – spotkania muzyczne dla dzieci.
Oferta była uzupełniana przez agencje artystyczne, stowarzyszenia i fundacje twórcze,
naukowe, organizacje oraz instytucje publiczne i pozarządowe.
Ważnym elementem działalności są stałe – cykliczne działania z zakresu edukacji kulturalnej
i artystycznej, tj. konkursy recytatorskie, śpiewających poezję i teatralne (Kamień Wiary,
Ścieżki Słów, Między Wierszami, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski –Srebrna Maska,
Strofy o Siedlcach, Słowo - dar i tajemnica, Konkurs recytatorski im. Kornela
Makuszyńskiego. Zainteresowaniem części społeczności Siedlec cieszą się wydarzenia
z zakresu teatru obrzędowego i etnografii oraz „żywej” kultury ludowej (Kolędnicy; Kusaki;
Tradycje Wielkanocne; Powiślaki; Jesienne Wieczory; Adwentowe Granie).
W 2011r. na deskach sceny teatralnej goszczono wybitnych artystów scen i estrady jak:
Krystynę Sienkiewicz, Michała Bajora, Zbigniewa Wodeckiego, Macieja Pola, Waldemara
Malickiego, Olgę Bończyk, Irenę Santor, Piotra Gąsowskiego, Hannę Śleszyńską, Annę
Dereszowską i wiele innych sław.
W minionym roku nasze grupy artystyczne CKiS swoimi prezentacjami i produktami
artystycznymi promowały miasto Siedlce m.in. w: Weronie, Paryżu, Meaux, na Gibraltarze,

Kiten, Primorsku, Slabozia Jalomita, Sabinovie, Gdyni, Warszawie, Lublinie, Szczecinie,
Mikołajkach, Opolu, Kielcach, Krakowie.
Od 2011r. CKiS zostało nagrodzone m.in.: przez POLISH TOURFILM ACADEMY za
wysoki poziom i kreatywność muzyczną w promowaniu miasta SIEDLCE. Nagrody
otrzymali też: Teatr Tańca i Formacja Tańca Caro Dance 2011,Teatr Obrzędowy
i Etnografia, Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. A. Siwkiewicz.
Działalność wydawnicza, nagrania, teledyski CKiS:
- Śpiewnik Papieski – płyta CD,
- Jesienne Wieczory 1992-2011; wydawnictwo książkowe;
- Dożywocie Babki– wydawnictwo książkowe,
- „Okaleczone przez czas, zapomniane przez ludzi” – wydawnictwo książkowe,
- „Gdy dłoń spotkana” - antologia wierszy, SGL „Witraż”,
- „Umknąć Wszystkim…” – wiersze Krzysztofa Tomaszewskiego, wydawnictwo książkowe,
- „Echo ciszy” – wiersze Krzysztofa Kożuchowskiego, wydawnictwo książkowe, SGL
„Witraż”, redakcja: Krzysztof Tomaszewski, Barbara Maksymiuk; nakład 500 szt.;
-„Szukałem Was a Wy przyszliście do mnie” – wiersze młodych do Błogosławionego Jana
Pawła II,
- „Pękający w kroplach deszczu” – wiersze Adama Końcy,
- „Do dębu przytulona i bardzo nasza” – almanach poezji SGL „Witraż”,
- „20 lat w Naszym Ogrodzie…” – antologia wierszy Klubu Literackiego „Ogród”,
- teledysk „Siedlce – Szalonej Młodości”.
Miejska Biblioteka Publiczna
Książnica Siedlecka zaspokaja potrzeby czytelnicze, informacyjne, kulturalne społeczeństwa.
Krzewi ideę czytania, podejmuje różnorodne działania służące promowaniu ambitnej
literatury, dba o zachowanie dziedzictwa kulturowego i regionalnego.
MBP prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, oddziały, filie biblioteczne oraz punkty
biblioteczne. W 2011 r. wzbogaciła swoje zbiory o 12 663 woluminów książek, z czego
zakupiła 11 168 woluminów.
Miejska Biblioteka Publiczna zachęca do aktywnego uczestnictwa w edukacji literackiej i
artystycznej, mając za punkt odniesienia wartościowe książki i ich twórców z różnych
obszarów literatury i kręgów kulturowych. Uaktywnia zwłaszcza dzieci i młodzież do
twórczego sięgania do skarbnicy literackiej, szukania w niej wzorców, odniesień i źródeł
inspiracji. Z myślą o tej grupie czytelników inicjuje różne formy pracy, w tym: konkursy i
wieczory literackie, spotkania z pisarzami, zajęcia tematyczne, kameralne czytanie bajek, gry
i zabawy kreatywne będące pretekstem do kontaktu ze światem literatury i samą Biblioteką.
Niezależnie od animacyjnych form pracy z dziećmi i młodzieżą prowadzi także edukację
biblioteczną poprzez organizację lekcji z przysposobienia bibliotecznego, lekcji
tematycznych, w tym edukacyjnych o regionie.
Biblioteka w 2011 i w pierwszym półroczu 2012 r. akcentowała ogólnopolskie obchody
Roku: Czesława Miłosza i Janusza Korczaka oraz rocznice związane z postaciami: Jana
Pawła II, Stefana Żeromskiego, Bolesława Prusa, Alfreda Szklarskiego, które stały się osią
wielu przedsięwzięć stymulujących także młodych czytelników do uczestnictwa w kulturze.
Do ważniejszych inicjatyw Biblioteki należały:
 Uroczystość otwarcia Książnicy połączona z odsłonięciem pomnika - ławeczki Stefana
Żeromskiego
 Konferencja popularnonaukowa „Porozmawiajmy o Miłoszu”(z okazji Roku
Czesława Miłosza)

 Wydarzenie artystyczne pn. „Śpiewana droga do Nobla” (w ramach obchodów Roku
Czesława Miłosza)
 Premiera książki Ojca Leona Knabita pt. „Ulubiony bilbord Papieża” (z okazji
rocznicy beatyfikacji Jana Pawła II)
 Uroczyste podsumowanie VII edycji konkursu literackiego „Słowa Jana Pawła II..”
ph. „POTĘGA SŁOWA” (w ramach „Dni Papieskich”)
 Międzynarodowe Spotkania Literackie, w tym: „Wieczór poezji meksykańskiej”,
„Wieczór poezji serbskiej”
 Wydarzenie literackie „Stowarzyszenie Pisarzy Polskich – Siedlcom” (z okazji „Dni
Siedlec”)
 „Siedlecka Noc Bardów i Poetów” (III i IV edycja z okazji Dni Siedlec)
 Panel Pisarek ph. „Rzeczpospolita Babska Literkami Pisana… czyli trup w szafie”
(wspólnie z Tygodnikiem Siedleckim, Uniwersytetem Przyrodniczo –
Humanistycznym, w ramach XIII Festiwalu Sztuki)
 Wykład „Bolesław Prus w Siedlcach i o Siedlcach” (z okazji 100. rocznicy urodzin
B.Prusa)
 Promocja Książki Beaty Ostrowickiej „Jest taka historia. Opowieść o Januszu
Korczaku” (w ramach obchodów Roku Korczakowskiego)
 Spotkanie autorskie Wioletty Piaseckiej ph. „Biblioteka Dzieciom” (z okazji Dnia
Dziecka)
 Spotkanie autorskie Edyty Zarębskiej (z okazji „Mikołajek”)
 Spotkania poetyckie, w tym ph: „Krople naszego wzruszenia” (z okazji Światowego
Dnia Poezji”), „Wiersz w bukieciku”, „Serce ma Twoją postać” (z okazji Dnia Matki)
 Ferie z książką ph: „W krainie baśni”, „Fascynujące podróże z Tomkiem
Wilmowskim”; „Wakacje z książką, modą i urodą”
Ponadto MBP w 2011 r. i w 2012 r. organizowała:
- lekcje biblioteczne i zajęcia z przysposobienia bibliotecznego
- spotkania czytelnicze
- wystawki książek
- przeglądy książek
Z oferty kulturalno–edukacyjnej MBP w omawianym okresie skorzystało ok. 9000 osób.
W 2011 r. zakończono modernizację zabytkowej siedziby MBP w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego 2007-2013. Priorytet 6. Działanie 6.1. Dział:
Kultura.
Budynek Biblioteki przy ul. Józefa Piłsudskiego 5 został gruntownie przebudowany.
Wymieniono dach, stropy, drzwi, okna, posadzki, położono nowe tynki, pomalowano ściany,
odnowiono elewacje, wykonano instalacje wentylacji i klimatyzacji. Dzięki dobudowanemu
pawilonowi i poprzez zaadaptowane poddasze, MBP zyskała dodatkową powierzchnię (ok.
300 m2). Mieści teraz wszystkie działy Biblioteki Głównej, które dotychczas funkcjonowały
w różnych miejscach Siedlec.
W dobudowanym pawilonie (od strony ul. Esperanto) usytuowano przestronne, wygodne
czytelnie: Główną i Regionalną, a także nowo utworzoną Czytelnię Internetową z bezpłatnym
dostępem do Internetu, Informatorium i Centrum Obsługi Czytelników. W zmodernizowanym
budynku MBP znalazł miejsce „salonik literacki”, „salonik prasowy”, „małe galerie”.
Wszystkie agendy MBP wyposażono w nowe meble biblioteczne a magazyny księgozbiorów
w system regałów jezdnych.
Budynek MBP po modernizacji stał się funkcjonalny, estetyczny i nowoczesny. Zapewnia
komfort użytkownikom i pracownikom, jest przyjazny i dostępny dla osób
niepełnosprawnych.

Cel Operacyjny A.3. Umacnianie roli Siedlec jako subregionalnego ośrodka lecznictwa
Podejmowane działania służące osiągnięciu założonego celu:
A.3.1. Wspieranie rozwoju placówek ochrony zdrowia jako regionalnych ośrodków
usług specjalistycznych
Prezydent Miasta Siedlce dwukrotnie wystąpił do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie z apelem o zwiększenie ilości
zakontraktowanych specjalistycznych usług medycznych u siedleckich świadczeniodawców.
Pacjenci największe zapotrzebowanie zgłaszali na usługi w zakresie: kardiologii, laryngologii
ogólnej, laryngologii dziecięcej, foniatrii, chirurgii szczękowej, leczenia stomatologicznego
pacjentów niepełnosprawnych w znieczuleniu ogólnym, stomatologii dziecięcej,
otolaryngologii i chorób zakaźnych.
A.3.2. Poprawa dostępności do szpitalnictwa i poradnictwa specjalistycznego
Jednym z priorytetowych zadań Narodowego Funduszu Zdrowia jest zabezpieczenie opieki
medycznej osobom ubezpieczonym. Zmiany w organizacji podstawowej opieki zdrowotnej
spowodowały wzrost skuteczności opieki nad pacjentem przy poprawie efektywności
wykorzystania środków finansowych, zasobów ludzkich i rzeczowych. Znacznie poprawiła
się dostępność i jakość świadczeń.
Na terenie miasta Siedlce funkcjonuje 9 zakładów opieki zdrowotnej, z którymi Narodowy
Fundusz Zdrowia zawarł umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej. Do podmiotów zapewniających podstawową opiekę
zdrowotną mieszkańcom miasta należą: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Siedlcach, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LE-MED w Siedlcach, Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej CENTRUM w Siedlcach, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Medica w Siedlcach, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ESKULAP w Siedlcach,
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SALUS w Siedlcach, Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Apasjonata w Siedlcach, Ośrodek Medycyny Pracy VIS w Siedlcach,
Przychodnia POZ OMEGA w Siedlcach.
Potrzeby zdrowotne mieszkańców Siedlec w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej są w
całości zabezpieczone.
Rejestracja pacjentów w poszczególnych zakładach może odbywać się w każdej formie:
osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej.
Każdy pacjent może bezpłatnie zmienić lekarza, pielęgniarkę i położną po dwa razy w roku.
Każdy ubezpieczony ma prawo do wolnego wyboru placówki, w której pragnie leczyć się,
wolnego wyboru i zmiany lekarza rodzinnego, pielęgniarki i położnej poz.
Na terenie Siedlec istnieją dwa szpitale tj.: Szpital Miejski działający w strukturze
organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach oraz
Siedlecki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach, prowadzony przez „Mazowiecki Szpital
Wojewódzki w Siedlcach Sp. o.o.
W skład Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach wchodzi:
Szpital Miejski z komórkami organizacyjnymi:
Oddział Chirurgiczny Ogólny,
Oddział Chorób Wewnętrznych,
Oddział Ginekologiczno-Położniczy,
Oddział Neonatologiczny,
Oddział Chorób Zakaźnych,

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
Oddział Psychiatryczny,
Oddział Kardiologiczny – od 1 lutego 2012 r.,
Ogólna Izba Przyjęć,
Izba Przyjęć Oddziału Psychiatryczngo,
Blok Operacyjny,
Centralna Sterylizatornia,
Apteka Szpitalna
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy,
Hospicjum Stacjonarne,
Zakład Diagnostyki (pracownie diagnostyki obrazowej, pracownia USG, laboratorium
diagnostyczne, zakład patomorfologii),
Zespoły Opieki Pozaszpitalnej,
Przychodnia Specjalistyczna (31 poradni specjalistycznych, zakład transportu sanitarnego),
przychodnie (5 przychodni poz) i ośrodki zdrowia (6 ośrodków zdrowia),
11 gabinetów medycyny szkolnej,
Przychodnia Stomatologiczna (5 poradni stomatologicznych).
Od czerwca 2009 r. siedlecki SPZOZ uczestniczy w programie „Szpitale przyjazne
Kombatantom”.
W latach 2011-2012 świadczenia zdrowotne były realizowane przez jednostki organizacyjne
„Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach” Sp. z o.o.: Siedlecki Szpital
Specjalistyczny i Przychodnię Podstawowej Opieki Zdrowotnej OMEGA.
W Siedleckim Szpitalu Specjalistycznym funkcjonuje 17 Oddziałów: Anestezjologii i
Intensywnej Terapii, Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej, Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej,
Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii, Dziecięcy, Kardiologiczny,
Laryngologiczny, Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym, Noworodków i Wcześniaków,
Okulistyczny, Onkologiczny, Ortopedyczno – Urazowy, Położniczo – Ginekologiczny,
Rehabilitacji z Ośrodkiem Rehabilitacji Dziennej, Szpitalny Oddział Ratunkowy,
Urologiczny.
Aktualnie szpital dysponuje 494 łóżkami hospitalizacyjnymi.
Ponadto w Szpitalu działa:
27 pracowni diagnostycznych,
25 poradni specjalistycznych (15 dla dorosłych, 10 dla dzieci),
Zakład Rehabilitacji Leczniczej.
Siedlecki Szpital Specjalistyczny posiada:
Szpitalny Oddział ratunkowy z lądowiskiem dla śmigłowców ratunkowych dostępnym
całodobowo,
Ośrodek Kardiologii Inwazyjnej, wykonujący procedury inwazyjne, od 2007 r. Ośrodek pełni
całodobowy dyżur hemodynamiczny dla Siedlec i okolicznych powiatów,
Pododdział Udarowy, prowadzący leczenie trombolityczne udarów mózgu,
Pododdział Chirurgii Naczyniowej, wykonujący specjalistyczne procedury z zakresu chirurgii
naczyniowej.

A.3.3. Budowa i modernizacja bazy placówek ochrony zdrowia oraz poprawa jakości jej
wyposażenia, w tym realizacja programów dostosowawczych
W 2011 roku Miasto Siedlce przekazało Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej w Siedlcach dotacje na poprawę warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w
łącznej kwocie 7.417.970,82 zł.
Przyznane środki finansowe zostały przeznaczone:
 na inwestycje i zakupy inwestycyjne przekazano – 3.356.780,67 zł,
 na przebudowę zabytkowego budynku Starego Szpitala – 1.763.789,46 zł,
 na uruchomienie Oddziału Kardiologicznego w Szpitalu Miejskim – 2.177.216,49 zł,
 na modernizację Oddziału Chirurgicznego i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
Szpitala Miejskiego – 120.184,20 zł.
W 2012 roku Miasto Siedlce przekazało dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Siedlcach w wysokości 9 110 214,98 zł na realizację następujących zadań:
 na inwestycje i zakupy inwestycyjne przekazano – 5 363 000,- zł,
 na przebudowę zabytkowego budynku Starego Szpitala – 2 766 499,98 zł,
 na modernizację i wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Miejskiego –
980 715,00 zł.
A.3.4. Realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia
Siedleckie zakłady opieki zdrowotnej uczestniczą w realizacji programów profilaktycznych
i promocji zdrowia corocznie finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
SPZOZ w Siedlcach realizował w 2011 r. następujące programy: profilaktyki chorób układu
krążenia, profilaktyki gruźlicy i profilaktyki raka szyjki macicy.
W 2012 roku realizowany był program profilaktyki i promocji zdrowia w zakresie badania
wad postawy ciała uczniów pierwszych klasach siedleckich szkół podstawowych. Koszty
wykonania badań dzieci zostały sfinansowane z budżetu miasta.
A.3.5. Stworzenie optymalnych warunków do objęcia dzieci i młodzieży opieką
medyczną wraz z profilaktyką medyczną
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach zapewnia opiekę z zakresu
medycyny szkolnej na terenie miasta Siedlce w:
1.
Szkole Podstawowej Nr 4 przy ul. 10 Lutego 18,
2.
Szkole Podstawowej Nr 6 przy ul. Sienkiewicza 49,
3.
Szkole Podstawowej Nr 7 przy ul. Starowiejskiej 23,
4.
Szkole Podstawowej Nr 11 przy ul. Wiśniowej 5,
5.
Szkole Podstawowej Nr 12 przy ul. Unitów Podlaskich 16,
6.
Publicznym Gimnazjum Nr 1 przy ul. Konarskiego 5/7,
7.
Publicznym Gimnazjum Nr 2 przy ul. Szkolnej 2,
8.
Publicznym gimnazjum Nr 3 przy ul. Sekulskiej 10,
9.
Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Granicznej 1,
10.
Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Orlicz – Dreszera 3,
11.
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 przy ul. Szopena 10.
Świadczenia z zakresu medycyny szkolnej realizowane przez pielęgniarkę szkolną są
finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i kontraktowane są w ramach podstawowej
opieki zdrowotnej.

W ostatnich latach wzrosła rola i zakres działań pielęgniarki i higienistki szkolnej.
Pielęgniarka szkolna jest jedynym profesjonalnym pracownikiem medycznym na terenie
szkoły.
Do zadań pielęgniarki szkolnej należy:
 wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych,
 kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami
z dodatnimi wynikami testów,
 czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi,
 sprawowanie, odpowiednio do typu szkoły, czynnej opieki nad uczniami z chorobami
przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja (wyłącznie na podstawie
zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na
którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń) zabiegów i procedur
medycznych koniecznych do wykonywania u ucznia w trakcie pobytu w szkole,
 udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć,
 doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów,
organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole,
 udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej,
 prowadzenie u uczniów szkół podstawowych grupowej profilaktyki fluorkowej
metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi.
W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach od kwietnia 2008
roku funkcjonuje Poradnia Wad Postawy. Poradnia zlokalizowana jest w budynku Przychodni
Specjalistycznej w Siedlcach przy ul. Formińskiego 14.
W ramach diagnostyki wad postawy, na podstawie wystawionego skierowania, wykonywane
są elektroniczne badania pomiarowo-diagnostyczne (posturometria, podoskopia), badania
obrazowe i inne w zależności od wskazań medycznych.

Cel Operacyjny A.4. Wykreowanie w Siedlcach subregionalnego ośrodka sportu,
turystyki i rekreacji.
Podejmowane działania służące osiągnięciu założonego celu:
A.4.1. Budowa Regionalnego Ośrodka Sportu, Rekreacji, Rehabilitacji i Turystyki
W 2011 roku zakończyła się realizacja I etapu Regionalnego Ośrodka Sportu, Rekreacji,
Rehabilitacji i Turystyki. Zrealizowany I etap budowy obejmuje:
1) Stadion sportowy.
 Boisko o wymiarach 105 x 68 m o nawierzchni naturalnej trawiastej z systemami
odwodnienia, nawodnienia i podgrzewania murawy, z ogrodzone.
 Trybuna na 2 901 miejsc z zadaszeniem. W budynku trybuny głównej znajdują się
m.in. sześć niezależnych zespołów szatniowych, pokoje dla sędziów, trenerów,
delegatów PZPN, sala konferencyjna. Obiekt wyposażony jest w pełny monitoring
kamer oraz nagłośnienie.
2) Boiska treningowe.
 Dwa boiska o wymiarach 105 x 68 m i 100 x 64 o nawierzchni naturalnej
trawiastej z systemem odwodnienia i nawodnienia.
 Trybuny z 400 indywidualnymi miejscami siedzącymi przy boisku o nawierzchni
sztucznej oraz 300 indywidualnymi miejscami siedzącymi przy boisku
o nawierzchni trawiastej.



Oświetlenie boisk – 500 lux na boisku o nawierzchni sztucznej i 200 lux na boisku
o nawierzchni trawiastej.
3) Drogi wewnętrzne, parking dla samochodów osobowych na 720 miejsc i parking dla
20 autokarów.
W lipcu 2011 roku rozpoczęto budowę Aquaparku.
Szczegółowy zakres budowy obejmuje
budowę 3-kondygnacyjnego obiektu
(z uwzględnieniem dotychczas wykonanych robót) wyposażonego w instalacje elektryczne,
instalacje sanitarne wraz z technologią basenową, składającego się z n/w pomieszczeń
zlokalizowanych na poszczególnych kondygnacjach:
piwnica
 podbasenie
 pomieszczenia techniczno-technologiczne,
 rozdzielnia elektryczna,
 zaplecze socjalne obsługi Aquaparku.
parter
 hala basenu:
 basen pływacki o wymiarach 25x21 m, z 8-oma torami pływackimi,
 basen rekreacyjny z atrakcjami wodnymi ujętymi w dokumentacji
technicznej oraz z 4-ma torami do nauki pływania,
 brodzik dla małych dzieci z atrakcjami wodnymi ujętymi w
dokumentacji technicznej,
 2 zjeżdżalnie,
 hamownie dla zjeżdżalni,
 jacuzzi,
 sauna sucha i parowa,
 szatnie: damska, męska i dla osób niepełnosprawnych,
 pomieszczenia ratowników, recepcja, restauracja,
 widownia.
I piętro
 galeria z widokiem na halę basenową,
 pomieszczenia administracyjne,
 sala szkoleniowa z widokiem na część basenową,
 4- torowa kręgielnia z barem,
 stoły bilardowe.
budowę dróg i parkingów,
A.4.2. Utworzenie Regionalnego Młodzieżowego Ośrodka Rehabilitacji i Sportu
Opracowano koncepcję budowy Regionalnego Młodzieżowego Ośrodka Rehabilitacji
i Sportu zlokalizowanego terenach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3. Koncepcja
zakładała budowę pełnowymiarowej hali sportowej widownią na 400 miejsc i pełnym
zapleczem infrastrukturalnym oraz kompleksu boisk sportowych, kortu tenisowego
i parkingu. W ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”wykonano kompleks dwóch
boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym. W trakcie opracowywania jest
dokumentacja projektowa hali sportowej. Został złożony wniosek o dofinansowanie budowy
hali ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 7.3. Z powodu braku środków projekt nie uzyskał
dofinansowania. Inwestycja zostanie zrealizowana w przypadku pozyskania środków
zewnętrznych na jej realizację.
A.4.3. Wspieranie działań Ośrodka Sportu i Rekreacji
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siedlcach powstał 30.08.2007 r. Został powołany do realizacji
zadań mających na celu zaspokajania potrzeb mieszkańców miasta w zakresie kultury
fizycznej, sportu i rekreacji ruchowej. Na obiektach sportowych Ośrodka w godz. 7.00–14.30
prowadzone były zajęcia z wychowania fizycznego dla uczniów z siedleckich szkół:
Gimnazjum Nr 1 i 2, Liceum Ogólnokształcącego Nr 2, Liceum Ogólnokształcącego Nr 4.
Odbywają się zawody i imprezy organizowane przez stowarzyszenia i kluby sportowe. Z tej
formy działalności korzystają: MKS „Pogoń” Siedlce, MKP „Pogoń” Siedlce, WLKS Siedlce,
Siedlecka Liga Siódemek Piłkarskich, Zarząd Miejski TKKF, Powiatowy Szkolny Związek
Sportowy, Tygodnik Siedlecki, Akademia Podlaska, UKS „Ósemka”, AZS oraz zakłady
pracy.
Główne imprezy zorganizowane przy współpracy Ośrodka to: gale boksu i kickboxingu,
turnieje piłkarskie, Mistrzostwa Polski w zapasach, mecze III ligi piłki nożnej, mecze II Ligi
piłki siatkowej mężczyzn, mecze I Ligi koszykówki mężczyzn, mecze I ligi koszykówki
kobiet.
Zadania inwestycyjne:
W okresie od 27.06.2011 r. do 31.08.2011 r. wykonano termomodernizację w budynku oraz
wymianę pokrycia dachu budynku siłowni OSIR.
W dniu 01 stycznia 2012 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siedlcach wraz z całym majątkiem
wszedł w struktury Agencji Rozwoju Miasta Siedlce.
W dniu 5 lipca 2012 r. w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę modernizacji hali
sportowej przy ul. Prusa 6. Zakres prac obejmuje: renowację parkietu, modernizację
oświetlenia, zmianę usytuowania miejsc dla sędziów i zawodników rezerwowych, zakup
nowej tablicy wyników.
A.4.4. Budowa i modernizacja infrastruktury dla celów turystycznych i rekreacyjnych
Zostały wytyczone i zarejestrowane w Zarządzie Głównym PTTK turystyczne szlaki
rowerowe na terenie miasta Siedlce i powiatu siedleckiego. Podmiotem realizującym to
zadanie jest PTTK Oddział „Podlasie” w Siedlcach.
Nawiązano współpracę z 24 samorządami w celu realizacji Regionalnego Projektu
Turystycznego Wschodniego Mazowsza.
A.4.5. Wspieranie imprez sportowych i rekreacyjnych o randze regionalnej, krajowej
i międzynarodowej
Miasto Siedlce wspiera działalność statutową klubów sportowych i stowarzyszeń kultury
fizycznej w różnych formach:
W 2011 roku w wyniku przeprowadzonych konkursów przyznano 52 dotacje celowe na
łączną kwotę 2.950.566,45 zł. Środki były wydatkowane na realizację następujących zadań:
 WLKS – Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w lekkiej atletyce,
 Miejski Klub Koszykówki – organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w
zakresie koszykówki kobiet,
 MKS „Pogoń” – Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i
młodzieży – rugby,

 MKS „Pogoń” – Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i
młodzieży - tenis stołowy,
 Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – organizacja systemu rozgrywek sportowych
dla szkół wszystkich typów,
 Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – Grand Prix Siedlec w siatkówce plażowej,
 Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – Ogólnopolski Finał Czwórboju w LA,
 WLKS – Międzynarodowy Turniej im. E. Bryzka w podnoszeniu ciężarów,
 WLKS – Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w podnoszeniu ciężarów,
 WLKS – Międzynarodowe Mistrzostwa Polski juniorek i juniorów w zapasach styl
wolny,
 WLKS – Międzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne dla szkół podstawowych o
Puchar Prezydenta Miasta Siedlce,
 WLKS – 46 Ogólnopolski Wyścig Kolarski Dookoła Podlasia,
 MKS „Pogoń” Siedlce – organizacja Memoriału Henryka Guta w lekkiej atletyce,
 Klub Przyjaciół Siatkówki – Turniej Noworoczny o Puchar Prezydenta Miasta
Siedlce,
 UKS „Rawa” – szkolenie i współzawodnictwo sportowe – narciarstwo klasyczne –
biegi,
 Siedlecki Klub Koszykówki – Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie
koszykówki mężczyzn,
 UKS Ósemka – szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie pływania,
 UKS „Ósemka” – szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej kobiet,
 MKS „Pogoń” – bieg na orientację i radioorientacja sportowa,
 Ognisko TKKF „Siedleckie” szkolenie i udział w zawodach zawodników sekcji kickboxingu,
 UKS „Dwójka” – szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i
młodzieży w zakresie tenisa,
 WLKS – szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zapasach,
 Klub Szachowy „Skoczek” – organizacja współzawodnictwa oraz szkolenia dzieci i
młodzieży w szachach,
 Klub Szachowy „Skoczek” – organizacja turniejów szachowych na terenie miasta
Siedlce,
 Siedlecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki – „Czwartki lekkoatletyczne im.
J.Kosieradzkiego”,
 Siedlecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki – biegi uliczne z okazji uchwalenia
Konstytucji 3 Maja,
 MKS „Pogoń” - Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i
młodzieży w lekkiej atletyce,
 Miejski Klub Piłkarski „Pogoń” – Szkolenie i współzawodnictwo sportowe – piłka
nożna mężczyzn,
 Zarząd Miejski TKKF – organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych,
 Uczniowsko-Parafialny Klub Sportowy „Barka” - Parafiada Diecezjalna Szkół
Podstawowych,
 MKS „Pogoń” – Grand Prix w tenisie stołowym TOP 12,
 ZM TKKF – Festiwal Sportowo – Rekreacyjny Szkół,
 Klub Przyjaciół Siatkówki – szkolenie i współzawodnictwo sportowe. Piłka siatkowa
mężczyzn,
 Stowarzyszenie „Leniwce.pl” – II Triathlon Siedlecki,

 Miejski Klub Piłkarski „Pogoń” Siedlce – Otwarcie nowego stadionu na siedleckich
błoniach,
 Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego „Dragon” – Siedlecka Liga Strzelecka Szkół
Ponadgimnazjalnych,
 UKS „Prus” – szkolenie i udział w rozgrywkach sekcji piłki ręcznej,
 UKS „Prus” – Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej o Puchar Prezydenta Miasta
Siedlce,
 UKS „Prus” –Turniej Piłki Ręcznej w ramach obchodów Dni Siedlec,
 Klub Szachowy „Skoczek” w Siedlcach – organizacja turniejów szachowych,
 MKS „Pogoń” piłka nożna kobiet i dziewcząt,
 ZHP Hufiec „Podlasie” – Olimpiada Sportowa Drużyn Zuchowych i Harcerskich
„Sport to Zdrowie”,
 UKS „Rawa” – Amatorskie Mistrzostwa Mazowsza w kolarstwie górskim Family
Cup,
 UKS „Dziewiątka” – Festyn Rekreacyjno-Sportowy z okazji Dnia Dziecka,
 Klub Sportowy „Prometeusz” – I Ogólnopolski Turniej Najmłodszych o Puchar
Prometeusza w piłce nożnej,
 Uczniowsko-Parafialny Klub Sportowy „Barka” – Diecezjalna Liga Piłki Siatkowej
szkół gimnazjalnych i średnich,
 UKS „Dziewiątka” – prowadzenie zajęć szkoleniowych z grupami młodzieżowymi,
 Siedleckie Towarzystwo Hokejowe – popularyzacja hokeja na lodzie,
 Stowarzyszenie KOS – piknik rekreacyjno-sportowy „Skończyły się wakacje”,
 MKS „Pogoń” – Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w rugby.
W roku 2012, w wyniku przeprowadzonych konkursów przyznano 54 dotacje celowe na
łączną kwotę 1.936.050 zł. W zdecydowanej większości środki są przeznaczone na
kontynuację zadań z roku poprzedniego lub kolejne edycje cyklicznych imprez sportowych.
Samorząd wspiera także rozwój bazy sportowej poszczególnych klubów sportowych,
przyznając dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych.
W latach 2011-2012 roku dofinansowano:
 budowę obiektu sportowego przy ul. Gospodarczej (specjalistyczna hala sportowa do
uprawiania zapasów)
 wyposażenie zespołu strzelnic sportowych Siedleckiego Klubu Strzelectwa
Sportowego „Dragon” przy ul. Sokołowskiej 178
 zakup kontenera socjalnego na korty tenisowe przy ul. Batorego
 zakup maszyny do przygotowania narciarskich tras biegowych.
Nagrody pieniężne za wybitne osiągnięcia sportowe w 2011 roku otrzymało 25 sportowców
i 13 trenerów i działaczy sportowych. Na ten cel z budżetu Miasta Siedlce wyasygnowano
kwotę 43.500 zł.
W 2011 roku przyznano stypendia sportowe 80 sportowcom, którzy otrzymują je w
miesięcznych ratach.
Pula środków na ten cel w 2011 roku wynosiła 905.740 zł. Stypendia sportowe w 2012 roku
otrzymało 95 sportowców na łączną kwotę 2 311 314 zł.
Miasto Siedlce jest także współorganizatorem wielu imprez sportowych, fundowane są
nagrody i puchary sportowe. Ponadto dofinansowuje się starty siedleckich sportowców poza
granicami miasta (np. wyjazd reprezentacji siedleckich szkół na Igrzyska Młodzieży
Szkolnej), Sukcesywnie dokonuje się zakupu sprzętu sportowego, który jest przekazywany w
formie nagród szkołom i stowarzyszeniom kultury fizycznej.

A.4.6. Budowa systemu informacji miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem
atrakcyjnych obiektów
Biuro Prezydenta systematycznie buduje system informacji miejskiej wykorzystując obiekty,
które stanowią atrakcję dla mieszkańców miasta oraz osób przyjezdnych.
Wydarzenia kulturalne, sportowe i rekreacyjne organizowane są w ww. obiektach.
Biuro Prezydenta prowadzi skuteczną informację poprzez prowadzenie bieżącej aktualizacji
wydarzeń na stronie internetowej miasta, udziela informacji mailowej, telefonicznej, korzysta
z przekazów radiowych, telewizyjnych, prasy lokalnej i o zasięgu ogólnokrajowym, mediów
internetowych, plakatów, zdjęć, itp.
A.4.7. Wspieranie inicjatyw podejmowanych przez organizacje turystyczne
Wspieranie inicjatyw podejmowanych przez organizacje turystyczne odbywa się poprzez
różnorodne formy współpracy z organizacjami działającymi w tym obszarze.
a) dotacja celowa na funkcjonowanie Punktu informacji Turystycznej – (40.000 zł –
2011 r, 50.000 zł -2012 r.)
b) dofinansowanie zadań turystyki kwalifikowanej, środki w formie dotacji celowych są
przekazywane stowarzyszeniom realizującym zadania z zakresu turystyki
kwalifikowanej
c) wspieranie organizacji rajdów rowerowych i samochodowych poprzez ufundowanie
nagród rzeczowych, pucharów objęcie patronatem organizowanych imprez.
Wspierane są również zadania z zakresu turystyki dzieci i młodzieży realizowane przez:
 PTTK Oddział „Podlasie” (rajdy turystyczne: rowerowe, samochodowe z okazji
międzynarodowego dnia dziecka) oraz inne inicjatywy wynikające z kalendarza imprez
turystycznych,
 Stowarzyszenie Leniwce.pl, które od kilku sezonów proponuje różnorakie imprezy
sportowe dla wszystkich miłośników aktywności fizycznej, m.in.: OpenWater ZalewCup cykl zawodów w pływaniu na wodach otwartych, Triathlon Siedlecki, „Lenie w terenie”,
rajdy rowerowe czy Siedlecką Grę Miejską.
Miasto wspierało też działania Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, która dba
o promocję i upowszechnianie wizerunku obszaru dorzecza Bugu, jako regionu atrakcyjnego
turystycznie w kraju i za granicą, integruje środowiska samorządu terytorialnego,
gospodarczego i zawodowego, promocje dziedzictwo kulturowe i kulinarne Dorzecza Bugu.
W ramach tych działań realizowany jest projekt promocjno-turystyczny „Siedlce otwartą
Bramą w Dolinę Bugu”.
Centrum Informacji Turystycznej w Siedlcach w 2012 roku zostało certyfikowane –
otrzymało pięć gwiazdek. Samorząd Województwa Mazowieckiego docenił również system
szlaków rowerowych, przyznając tytuł – Produktu turystycznego.
Miasto Siedlce wzbogaciło się o nową infrastrukturę w zakresie turystyki. Otrzymało od
Polskiej Organizacji Turystycznej Infokiosk wyposażony w mobilne aplikacje. Kiosk jest
usytuowany przy Centrum Informacji Turystycznej.
A.4.8. Zagospodarowanie terenów nad zalewem siedleckim
W roku 2011 na terenie nad Zalewem (od strony osiedla Romanówka) został urządzony nowy
plac zabaw dla dzieci, zamontowane zostały następujące urządzenia zabawowe: huśtawka dla
2 osób (dla dzieci starszych), huśtawka dla 2 osób (dla dzieci młodszych), karuzela
trójramienna, zjeżdżalnia, huśtawka sprężynowa, – pojedyncza (dla 1 osoby) oraz urządzenie
linowe – konstrukcja z metalowego słupa oraz siatki lin. Plac zabaw jest ogrodzony.

W 2011 roku został wyremontowany pomost kąpielowy; wymieniono legary pomostu,
położono nowe deski. W 2012 r. zostały zlikwidowane stare bramki do piłki nożnej, które
zastąpiono nowymi (mniejszymi).
W 2011 r. otwarty został wybieg dla psów, w którym znajdują się między innymi urządzenia
do tresury psów. Teren wybiegu jest ogrodzony.
W celu częściowego zagospodarowania terenów zielonych Miasto wydzierżawiło fragment
gruntu na okres letni z przeznaczeniem na działalność gospodarczą tj. małą gastronomię.
Na terenie nad Zalewem funkcjonuje wykonane w 2010 r. oświetlenie ścieżki rowerowej od
Stanicy do doprowadzalnika oraz ścieżka spacerowa, a także zatoka parkingowa przy ul.
Okrężnej dla 80 samochodów. Zatoka zbudowana została przez osoby skazane wyrokami
sądowymi zatrudnionymi do prac publicznych. Funkcjonuje także grill murowany złożony z
czterech palenisk. Wokół grilla ustawione zostały ławy i stoły biesiadne – 4 szt.
Na terenie rekreacyjnym znajdują się urządzenia rekreacyjne do ćwiczeń siłowych (7 szt.) –
zakupione w 2010 r. W maju br. dodatkowo zostały zamontowane trzy nowe urządzenia do
ćwiczeń. Z urządzeń tych bardzo chętnie korzystają osoby odpoczywające nad Zalewem.
W 2012 roku został wykonany remont generalny pomostu zlokalizowanego pomiędzy
pomostem kąpielowym a Stanicą. Ponadto z pomocą skazanych wykonane zostało boisko do
piłki koszykowej wraz z ogrodzeniem i urządzeniami towarzyszącymi (ławki, śmietniczki).
Zlikwidowano też szalet kontenerowy (nie nadający się do użytkowania i remontu). Na tym
samym miejscu ustawiono toaletę na monety „1 zł.”.
Na bieżąco jest utrzymywany porządek nad Zalewem w zakresie opróżniania śmietniczek
i uprzątania nieczystości z terenu rekreacyjnego oraz brzegowego pasa lustra wody.
Teren nad Zalewem jest porządkowany w dni robocze przez skazanych oraz bezrobotnych
zatrudnionych do prac publicznych, natomiast w dni wolne od pracy zlecono porządkowanie
terenu osobie fizycznej zatrudnionej przez Miasto Siedlce. Osoby bezrobotne i skazane,
zatrudnione do prac publicznych sprzątają również lasy nad Zalewem oraz teren przyległy do
Zalewu od strony osiedla Romanówka. Koszenie terenu rekreacyjnego nad Zalewem
wykonywane jest przez skazanych zatrudnionych do prac publicznych.
Przez sezon letni są czyszczone kraty na doprowadzalniku oraz konserwowana grobla
Zalewu. Wykonywane jest koszenie terenu wzdłuż doprowadzalnika oraz w okresie
jesiennym koszenie trzciny nad zalewem. W 2010 r. roku wykonano częściowy remont
doprowadzalnika, w roku 2011 wykonano remont dalszej części doprowadzalnika (na odcinku
od ul. Domanickiej do obwodnicy).
Jesienią 2011 roku rozpoczęto uzdatnianie wody w Zalewie, polegające na wprowadzeniu do
wody roztworu siarczanu miedzi, w 2012 roku wprowadzono do wody efektywne
mikroorganizmy.
Efekty polegające na zmianie mułu na piasek będą widoczne w przyszłym roku.
Cel Operacyjny A.5. Wzrost roli Siedlec jako ośrodka administracyjnego i społecznogospodarczego regionu.
Podejmowane działania służące osiągnięciu założonego celu:
A.5.1. Wspieranie inicjatyw służących lokowaniu się w Siedlcach siedzib jednostek
administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych o zasięgu subregionalnym
administracji specjalnej i wymiaru sprawiedliwości
Miasto wspiera inicjatywy w zakresie lokowania w Siedlcach siedzib jednostek administracji
publicznej oraz jednostek organizacyjnych i zasięgu subregionalnym administracji specjalnej
i wymiaru sprawiedliwości poprzez udostępnianie budynków i pomieszczeń oraz terenów pod
budowę nowych obiektów na ww. cele.

A.5.2. Rozwój instytucji i podmiotów związanych z obsługą i potrzebami rozwojowymi
rolnictwa
Miasto Siedlce wspiera inicjatywy i współpracuje z instytucjami związanymi z obsługą
rolnictwa. Jest współinicjatorem i współorganizatorem przedsięwzięć skierowanych do
odbiorców związanych z rolnictwem, hodowlą zwierząt i uprawą roślin.
Biuro Prezydenta wspiera i współpracuje z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego
– Oddziałem w Siedlcach, z którym każdego roku organizowane są Międzynarodowe Targi
z Doradztwem Rolniczym. Miasto Siedlce jest współinicjatorem tego przedsięwzięcia.
A.5.3. Współdziałanie z samorządem powiatu siedleckiego i samorządami gminami
Biuro Prezydenta współpracuje z samorządem powiatu siedleckiego i samorządami gminnymi
w zakresie wspólnych inicjatyw kulturalnych, artystycznych, dotyczących bezpieczeństwa,
ochrony zdrowia i życia społeczeństwa oraz innych, które wynikają z bieżących potrzeb
mieszkańców miasta i powiatu.
A.5.4. Wspieranie inicjatyw związanych z wdrażaniem systemów zarządzania jakością
przez instytucje publiczne.
Urząd Miasta Siedlce posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością Nr 239/3/SZJ/2012
spełniający wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie: „Wykonywania zadań
administracji samorządowej wynikających z przepisów prawa, służących zaspokajaniu
potrzeb i oczekiwań wspólnoty lokalnej”. Podstawowym celem działania Urzędu Miasta
Siedlce jest bowiem realizacja określonych przepisami prawa zadań publicznych, świadczenie
usług o wysokim standardzie jakości poprzez zapewnienie profesjonalnej obsługi
interesantów, a także ciągłe doskonalenie poziomu świadczonych usług uwzględnieniem
zmian i potrzeb w oczekiwaniach stawianych przez klientów. Certyfikat jest ważny do dnia
08.05.2015 r.
Uzyskanie przez Urząd Miasta Siedlce certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością stało się
inspiracją dla innych instytucji publicznych działających na terenie Miasta Siedlce do
wdrażania systemów zarządzania jakością na świadczone przez te instytucje usługi. Miasto
inicjowało uzyskiwanie certyfikatów jakości przez instytucje publiczne działające na jego
terenie. I tak:
 Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Spółka z o. o. posiada certyfikat Systemu
Zarządzania Środowiskowego spełniający wymagania normy PN-EN ISO 14001:2005
w zakresie: „Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej, dystrybucja energii cieplnej do
celów ogrzewczych oraz ciepłej wody użytkowej dla odbiorców na terenie miasta Siedlce”.
Okres ważności certyfikatu od dnia 07.12.2010 do 06.12.2013 r. Zgodnie z Polityką
Środowiskową - PE dąży do ciągłej poprawy działalności zapobiegającej
zanieczyszczeniom środowiska, w tym do doskonalenia technik mających na celu jego
ochronę.
 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Siedlcach utrzymuje
i doskonali Zintegrowany System Zarządzania Jakością zgodni z wymaganiami norm: PNEN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością i PN-EN ISO 14001:2005 System
Zarządzania Środowiskowego w zakresie: „Świadczenia usług w zakresie gospodarki
wodno-ściekowej, poboru, uzdatniania i dystrybucji wody, odbioru i oczyszczania
ścieków, laboratoryjnego badania wody i ścieków, eksploatacji sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej”. Okres ważności certyfikatu do 07.06.2013r. Przedsiębiorstwo posiada
także Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego, który potwierdza, że

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Siedlcach Laboratorium
Badania Ścieków spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Certyfikat
akredytacji ważny do dnia 17.11.2013 r. Celem działalności Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Siedlcach jest świadczenie wysokiej
jakości usług w zakresie uzdatniania i dystrybucji wody oraz odbioru i oczyszczania
ścieków w warunkach przyjaznych środowisku.
Cel strategiczny B. Siedlce ośrodkiem konkurencyjnej i nowoczesnej gospodarki

Cel Operacyjny B.6. Stymulowanie i wspomaganie rozwoju gospodarczego miasta.
Podejmowane działania służące osiągnięciu założonego celu:
B.6.1. Kontynuowanie polityki stymulującej rozwój gospodarczy poprzez system
podatków i opłat lokalnych
Miasto Siedlce kontynuuje politykę stymulującą rozwój gospodarczy poprzez system
podatków i opłat lokalnych. W mieście Siedlce rozwija się działalność gospodarcza.
Stawki podatków i opłat lokalnych od roku 2005 pozostają na niezmienionym poziomie.
Ponadto w okresie od 1.01.2011 do 31 grudnia 2012 udzielono zwolnienia 13 podmiotom
gospodarczym na łączną kwotę 657 331 zł w ramach realizacji uchwały Nr XIII/154/2007
Rady Miasta Siedlce z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie zwolnień od podatku od
nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe
inwestycje na terenie miasta Siedlce.
B.6.2. Podejmowanie działań służących pozyskiwaniu inwestorów
W celu pozyskiwania inwestorów w Urzędzie Miasta powołany został Pełnomocnik
Prezydenta Miasta ds. Obsługi Inwestorów, którego zadaniem jest inicjowanie i
koordynowanie wszelkich działań mających na celu pozyskiwanie oraz
obsługa
potencjalnych inwestorów, ze szczególnym uwzględnieniem inwestorów zagranicznych.
Miasto, poprzez Pełnomocnika, podejmuje szereg działań służących pozyskiwaniu
inwestorów i wspierających podjęcie decyzji przez inwestora o lokalizacji przyszłej
inwestycji. Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Obsługi Inwestorów przygotowuje oferty
inwestycyjne dotyczące zarówno gruntów komunalnych, gruntów spółek miejskich, jak i
terenów prywatnych. Oferty inwestycyjne oraz informacje o mieście prezentujące
uwarunkowania i atuty Siedlec dla potencjalnych inwestorów prezentowane są na stronach
internetowych miasta, stronach Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. oraz na portalach
internetowych np. www.przetargi-komunikaty.pl. Ponadto Miasto prezentuje się w różnego
rodzaju publikacjach o tematyce biznesowo – inwestycyjnej, np. „Inwestowanie – najlepsze
oferty w Polsce, najlepsze miejsca w Polsce” wydawaną przez wydawnictwo „TEMIDA –
czasopisma branżowe”, w ogólnopolskim Magazynie „VIP”, „Welcome to Warsaw & to
Poland” (październik 2011). Miasto uczestniczy także w spotkaniach i konferencjach
poświęconych sprawom inwestycyjnym i gospodarczym, np. seminarium
„Cyfrowa
przyszłość - perspektywy i wyzwania dla samorządu, firm i obywateli”.
Aby zachęcić potencjalnych inwestorów do inwestowania w Siedlcach, miasto oferuje pomoc
w poszukiwaniu nieruchomości oraz współpracuje z miejscowym Urzędem Pracy w naborze
pracowników.
Ponadto Miasto stosuje ułatwienia w postaci zróżnicowanych form płatności za grunty,
przyjętych uchwałą Rady Miasta ulg w podatkach lokalnych, udziału w dozbrojeniu terenów.
Są one stosowane indywidualnie, w zależności od specyfiki inwestycji i inwestora a także w
zależności od ocenianego wpływu inwestycji na rozwój miasta.

Dla efektywniejszego pozyskiwania inwestorów Miasto podjęło skuteczne działania
włączenia terenów spełniających wymagane kryteria do specjalnej strefy ekonomicznej
(SSE). W Tarnobrzeskiej SSE znajduje się obecnie ponad 60 ha gruntów, z czego ok. 40 ha
ma już konkretnych inwestorów, natomiast pozostałe 20 ha gruntów stanowi
najskuteczniejszą zachętę dla inwestorów – regionalną pomoc publiczną w formie zwolnienia
z podatku dochodowego CIT lub PIT od 40 do 60% wielkości nakładów inwestycyjnych lub
dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników firmy, która uzyska zezwolenie
na prowadzenie działalności gospodarczej w SSE.
Równolegle Rada Miasta Siedlce przyjęła uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od
nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe
inwestycje na terenie miasta Siedlce”. Zwolnienie przysługuje nie dłużej niż 3 lata.
Władze Siedlec aktywnie i skutecznie zabiegają o środki na rozwój infrastruktury, która ma
ogromne znaczenie dla potencjalnych inwestorów. W ostatnich latach miasto przeżywa
niespotykany w swoich dziejach rozwój gospodarczy. Miejski samorząd sukcesywnie
zwiększa nakłady na inwestycje infrastrukturalne. Sprzyja temu aktywne pozyskiwanie
dotacji unijnych. W 2011 roku z miejskiego budżetu wydano na inwestycje ponad 100 mln zł.
W 2011 roku została oddana do użytku droga wraz z uzbrojeniem łącząca ulicę Brzeską z
terenem inwestycyjnym włączonym do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Wartość inwestycji ok. 6 mln. zł. Na terenie ulokowały działalność gospodarczą dwie firmy.
B.6.3. Doskonalenie systemu promocji gospodarczej miasta
Biuro Prezydenta wspiera doskonalenie systemu promocji gospodarczej miasta poprzez
organizację wydarzeń miejskich z udziałem i przy wsparciu przedsiębiorstw, obiektów
gospodarczych, rozwijających się w mieście gałęzi przemysłu i inicjatyw gospodarczych.
W działaniach promocyjnych miasta biuro dba o wizerunek miasta jako doskonałego miejsca
do prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycyjnej dla mieszkańców i inwestorów
zewnętrznych.
B.6.4. Wspieranie działań innowacyjnych na rzecz gospodarki opartej na wiedzy
i nowych technologiach
Charakterystyczną cechą współczesnej gospodarki jest coraz większe znaczenie wiedzy
i informacji w procesie wytwórczym. Wspieranie działań innowacyjnych jest ściśle
powiązane z działaniem mającym na celu pozyskanie inwestorów, którzy lokują w mieście
inwestycje wykorzystujące rozwiązania innowacyjne.
Ulokowane w Siedlcach inwestycje takich firm jak Polimex-Mostostal, DROSED, POLMOS,
STADLER Polska, VALMONT Polska, ZENTIS Polska, ALTRAD, wykorzystują najnowsze
technologie i innowacyjne metody produkcji.
B.6.5. Monitorowanie i diagnozowanie zmian w stanie rozwoju gospodarczego miasta.
Analizowane są wszelkie dostępne informacje statystyczne dotyczące gospodarki miasta.
Dane te są porównywane z innymi miastami podobnej wielkości w celu uchwycenia zmian
zachodzących w Siedlcach na tle innych miast.
Cel Operacyjny B.7. Wspieranie rozwoju instytucji otoczenia biznesu.
Podejmowane działania służące osiągnięciu założonego celu:
B.7.1. Utworzenie ośrodka targowo-wystawienniczego

Miasto podejmuje inicjatywy związane z promocją lokalnej przedsiębiorczości poprzez
organizację i współorganizację różnych imprez o charakterze targowo-wystawienniczym:
 Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym
 Targi „Wiosna na polu i w ogrodzie”,
 Siedleckie Targi Ślubne,
 I Siedlecki Jarmark Św. Stanisława,
 EXPO Siedlce,
 „Targi Rękodzieła Artystycznego”
B.7.2. Wspieranie inicjatyw Siedleckiej Rady Biznesu oraz innych instytucji otoczenia
biznesu
Siedlecka Rada Biznesu powołana została przez Prezydenta Miasta Siedlce w dniu 20 grudnia
2005 roku.
Jest to prestiżowa i samorządna organizacja, mająca na celu tworzenie wspólnego lobby
przedsiębiorców i samorządowców w sprawach kluczowych dla rozwoju miasta
i poszczególnych przedsiębiorstw. W jej składzie znajduje się już ponad sześćdziesiąt osób,
wśród których są czołowi siedleccy przedsiębiorcy, właściciele firm oraz przedstawiciele
nauki.
Siedlecka Rada Biznesu jest swoistą platformą współdziałania i dyskusji nad problemami
gospodarki i jej otoczenia, aby skutecznie aktywizować działania gospodarcze miasta we
wszystkich aspektach. Służy wzajemnemu pobudzaniu inicjatyw na rzecz rozwoju miasta
i poszczególnych przedsiębiorstw oraz wspieraniu rozwoju kultury, oświaty, ochrony
zdrowia, jako nieodzownych czynników warunkujących tworzenie dobrobytu i rozwoju
miasta.
Jednym z głównych założeń Rady jest współpraca w zakresie opiniowania strategicznych
działań naszego miasta, dotyczących w szczególności planów budżetowych, planów rozwoju,
planów zagospodarowania przestrzennego, a także wieloletnich planów inwestycyjnych.
Ważne jest też stworzenie warunków do owocnego wypracowywania wspólnych rozwiązań w
zakresie regulacji podatkowych obowiązujących na terenie miasta oraz koordynacji działań w
zakresie tworzenia nowych miejsc pracy. Rada stawia też sobie za cel realizowanie wspólnie
z władzami miasta projektów gospodarczych.
Narzędziem wspierającym i aktywizującym środowisko siedleckiego biznesu jest konkurs
Przedsiębiorca Roku – po raz pierwszy ogłoszony w 2012 roku i w zamierzeniu cyklicznie
wznawiany. Konkurs ma na celu promować najlepsze, dynamicznie rozwijające się siedleckie
firmy, stosujące innowacyjne rozwiązania oraz mające pozytywny wpływ na społeczeństwo.
Cel Operacyjny B.8. Rozwój kapitału ludzkiego dla potrzeb nowoczesnej gospodarki.
Podejmowane działania służące osiągnięciu założonego celu:
B.8.1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego
Miasto Siedlce podejmuje działania mające na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego.
Elementem tego działała jest budowa bezpłatnej bezprzewodowej sieci dostępu do Internetu
dla mieszkańców miasta w postaci hotspotów. Obecnie jest pięć hotspotów i planowana jest
dalsza rozbudowa hotspotów w ramach budowy „Sieci szerokopasmowej Miasta Siedlce”.
Kolejnym elementem budowy społeczeństwa informacyjnego są podjęte działania mające na
celu podniesienie jakości formy i metod prezentacji informacji o szerokorozumianym życiu
społecznym miasta. Na te działania składają się: budowa nowej strony internetowej miasta
Siedlce, a także modernizacja zawartości strony Biuletynu Informacji Publicznej.

B.8.2. Wspomaganie informacyjne i szkoleniowe sektora małych i średnich
przedsiębiorstw
Działania mające na celu upowszechnienie wśród małych i średnich przedsiębiorstw wiedzy
o dostępnych źródłach dofinansowania działalności gospodarczej ze środków unijnych
prowadzone są aktualnie w Oddziale Zamiejscowym Mazowieckiej Jednostki Wdrażania
Programów Unijnych w Siedlcach. Zainteresowani przedsiębiorcy mogą uzyskać
profesjonalną informacje o dostępnych programach i dotacjach unijnych a także wziąć udział
w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez MJWPU.
Ponadto Miasto uczestniczy i współorganizuje konferencje z zakresu biznesu, jak np.
konferencja „Inwestycje.biz – Inwestycje drogą rozwoju MSP” organizowana przez
Wschodnią Izbę Gospodarczą, nad którą Prezydent Miasta Siedlce objął Honorowy Patronat,
czy też konferencja skierowana do przedsiębiorców i samorządowców, organizowana w
ramach Programu Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości współorganizowana przez
Mazowiecki Serwis Gospodarczy we współpracy z Urzędem Miasta Siedlce.
B.8.3. Dostosowywanie typów szkół, profilów, zawodów i specjalności do prognoz i
potrzeb rynku pracy
Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjanych jest opracowywana na bazie realizacji zadań
wynikających z wdrażania II etapu reformy systemu oświaty. Miasto Siedlce opracowało
Powiatową Mapę Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego. Przeanalizowano: aspiracje młodzieży
i rodziców, bieżące potrzeby rynku pracy, strategię rozwoju powiatu i regionu, otoczenie
gospodarcze oraz prognozy demograficzne. W oparciu o analizę założeń wskazano możliwe
do realizacji kierunki kształcenia lub zawody. Należy nadmienić, że ustawodawca
w ramach reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego stworzył możliwość szybkiego
reagowania na potrzeby rynku pracy, oddając kompetencje w tym zakresie bezpośrednio
dyrektorom szkół we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Powiatową Radą
Zatrudnienia.
Plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Miasta Siedlce uwzględnia nowe
typy szkół:
- 3 – letnie licea ogólnokształcące,
- 3 – letnie licea profilowane,
- 4 – letnie technika,
Oferta szkolnictwa ponadgimnazjalnego jest bardzo szeroka.
Oferta techników oraz szkół zawodowych corocznie uzupełniana jest o nowe zawody
poszerzając dotychczasową gamę zawodów.
Oferta techników obejmuje zawody:
1. Technik budownictwa,
2. Technik dróg i mostów kolejowych,
3. Technik ekonomista,
4. Technik elektronik,
5. Technik elektryk,
6. Technik handlowiec,
7. Technik mechanik,
8. Technik żywienia i gospodarstwa domowego,
9. Technik hotelarstwa,
10. Technik informatyk,
11. Technik mechatronik,
12. Technik ogrodnik,
13. Technik rolnik,

14. Technik urządzeń sanitarnych,
15. Technik architektury krajobrazu,
16. Technik drogownictwa,
17. Technik logistyk,
18. Technik pojazdów samochodowych,
19. Technik kucharz,
20. Technik obsługi turystycznej,
21. Technik teleinformatyk,
22. Technik żywienia i usług gastronomicznych
23. Technik rachunkowości
24. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Oferta zawodów na poziomie szkoły zawodowej jest szeroka:
1. Cukiernik,
2. Elektryk,
3. Mechanik – monter maszyn i urządzeń,
4. Mechanik pojazdów samochodowych,
5. Monter-elektronik,
6. Monter-instalator urządzeń sanitarnych w budownictwie wiejskim,
7. Murarz,
8. Operator obrabiarek skrawających,
9. Ślusarz,
10. Technolog robót wykończeniowych w budownictwie,
11. Kucharz małej gastronomii,
12. Ogrodnik,
13. Posadzkarz,
14. Elektromechanik,
15. Malarz-tapeciarz,
16. Betoniarz-zbrojarz,
17. Sprzedawca,
18. Lakiernik,
19. Kucharz,
20. Fryzjer,
21. Piekarz,
22. Monter instalacji i urządzeń sanitarnych,
23. Rzeźnik-wędliniarz,
24. Blacharz samochodowy,
25. Elektromechanik pojazdów samochodowych,
26. Stolarz.
27. Monter izolacji budowlanych,
28. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
Ofertę kształcenia zawodowego uzupełnia kształcenie w szkole zawodowej specjalnej
w zawodach:
1. Stolarz,
2. Kucharz małej gastronomii,
3. Piekarz.
4. Kucharz
5. Cukiernik
Miasto Siedlce w latach 2009- 2011 zrealizowało wspólnie ze Stowarzyszeniem Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego „Wiedza” w Warszawie oraz Instytutem Badań Rynku,
Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie projekt partnerski współfinansowany ze środków

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Rozwój szkolnictwa
zawodowego w Siedlcach w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy”. Celem ogólnym projektu
było zdiagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie
z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy i dostarczenie wiedzy instytucjom
szkolnictwa zawodowego oraz młodzieży wybierającej zawód na temat bieżącej sytuacji
i przewidywanych zmian w zakresie wielkości i struktury miejsc pracy na rynku oraz
oczekiwań pracodawców wobec przyszłych pracowników. Wiedza ta ma służyć
przystosowaniu planów rozwojowych szkolnictwa zawodowego do potrzeb pracodawców.
W ramach projektu uruchomiony został internetowy www.spib.pl.
B.8.4. Doskonalenie systemu poradnictwa zawodowego i preorientacji zawodowej
Poradnictwo zawodowe świadczone jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach. Doradcy
zawodowi zatrudnieni w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siedlcach udzielają w formie porad
indywidualnych i grupowych potrzebnych jako wsparcie wszystkim osobom bezrobotnym
i poszukującym pracy.
W 2011r. z usług doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach
skorzystało w formie porad indywidualnych 374 osoby, natomiast z poradnictwa grupowego
200 osób, a 15515 osób skorzystało z rozmowy wstępnej. Z informacji zawodowych
skorzystało 1599 klientów indywidualnych oraz 1527 osób uczestniczyło w 78 spotkaniach
grupowych.
Ponadto dla osób bezrobotnych lub poszukujących pracy doradcy zawodowi przygotowali
Indywidualne Plany Działania (IPD) dla 571 klientów, które mają na celu doprowadzenie
osoby zainteresowanej do uzyskania pracy.
Należy podkreślić udział doradców zawodowych w zakresie realizacji projektów
finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:
- Poddziałania 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu
aktywności zawodowej osób bezrobotnych„ Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W
ramach tego poddziałania PUP w Siedlcach realizuje projekt „Moda na sukces”. W ramach
projektu w 2011r. skierowano 175 bezrobotnych do odbywania stażu, wypłacono 66 osobom
jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz zorganizowano szkolenia
dla 20 osób.
- Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji
zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie „Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach tego działania realizowany jest projekt „Krok do
jakości”, który jest kontynuacją projektu „Stawiamy na jakość”.
Głównym celem projektu jest zwiększenie do 2013r. zasięgu oddziaływania aktywnej polityki
rynku pracy. Zostanie to osiągnięte poprzez: podwyższenie jakości usług pośrednictwa pracy
i poradnictwa zawodowego oraz ich standaryzację a także zwiększenie jakości i dostępności
usług świadczonych przez PUP w Siedlcach poprzez kontynuację zatrudnienia 4 doradców
zawodowych i 5 pośredników pracy.
Doradcy zawodowi są również wszędzie tam, gdzie podejmowane są cenne inicjatywy
i działania na rzecz lokalnej społeczności. Uczestniczyli m.in. w IV Siedleckich Targach
Edukacyjnych zorganizowanych przez ZSP Nr 3 w Siedlcach oraz Samorządowe Centrum
Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w dniu 17 marca 2011r. oraz I Uniwersyteckiej
Giełdzie Pracy zorganizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach w dniu 10 maja 2011 r.
W systemie oświaty zadanie realizowane jest przez nauczycieli zatrudnionych Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Siedlcach na stanowisku doradców zawodowych. Do zadań
doradcy zawodowego należy w szczególności:
a) prowadzenie badań zawodoznawczych dzieci i młodzieży zgłoszonych do Poradni;

b) prowadzenie doradztwa zawodoznawczego dla dzieci i młodzieży, rodziców
i nauczycieli;
c) kształtowanie u młodzieży umiejętności racjonalnego wyboru kształcenia i zawodu;
d) wspieranie rodziny i szkoły, popularyzowanie wiedzy zawodoznawczej;
e) opiniowanie i orzecznictwo;
f) podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych
przez Pracodawcę, a także w różnych formach doskonalenia zawodowego,
organizowanych przez instytucje szkoleniowe.
Doradca zawodowy może realizować swoje obowiązki w Poradni i poza Poradnią, m.in.
w szkole, placówce, w domu rodzinnym- zgodnie z bieżącymi potrzebami osób
korzystających z usług Poradni.
Doradcy zawodowi w Poradni realizowali też poradnictwo indywidualne. Praca indywidualna
odbywała się z uczniami, którzy: mają problemy zdrowotne, zaburzenia w sferze motywacji,
nie znają swoich predyspozycji i nie potrafią podjąć decyzji edukacyjnej i zawodowej.
Inne formy pracy realizowane w dziale doradztwa zawodowego na terenie Poradni to: prace
Zespołu Zawodoznawczego, opracowywanie materiałów do pracy z uczniami i rodzicami,
konsultacje z dyrektorem, pedagogami, psychologami, gromadzenie informacji zawodowej,
konsultacje dla osób zainteresowanych tematyką orientacji zawodowej w placówkach
edukacyjnych.
Szkoły zgłosiły zapotrzebowanie na poradnictwo grupowe dla uczniów, które realizowano na
terenie szkół w formie zajęć aktywizujących uczniów do samodzielnego podejmowania
decyzji edukacyjnych i zawodowych. W szkołach doradcy udzielali porad indywidualnych i
zajmowali się przekazywaniem uczniom informacji zawodowej
W terminie od 01.09.2009 r. - 31.08.2011 r.
Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli realizowało projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego pn. „JUŻ WIEM KIM BĘDĘ!- Doradztwo zawodowe dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych miasta Siedlce” dotyczący zatrudnienia w ponadgimnazjalnych
szkołach zawodowych doradców zawodowych. Celem projektu było podniesienie jakości
oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych miasta Siedlce. Projekt polegał na
zaznajomieniu uczniów z potrzebami rynku pracy, uwzględniając regionalne i lokalne jego
uwarunkowania i przygotowanie uczniów do prawidłowego wyboru zawodu i szkoły
z uwzględnieniem preferencji zawodowych i osobowościowych. W ramach projektu 2728
uczniów zostało objętych doradztwem zawodowym. Przeprowadzono w ramach projektu
2191 godzin zajęć grupowych oraz 2091 godzin zajęć indywidualnych.
Cel strategiczny C. Siedlce miastem zrównoważonego rozwoju w harmonii z otoczeniem

Cel Operacyjny C.9. Usprawnienie układu drogowo-ulicznego.
Podejmowane działania służące osiągnięciu założonego celu:
C.9.1. Poprawa układu komunikacyjnego w mieście poprzez budowę nowych ulic,
przebudowę istniejących skrzyżowań, przebudowę istniejących ciągów
komunikacyjnych
W omawianym okresie zostały zrealizowane poniższe inwestycje drogowe:
Zadania inwestycyjne wykonane w 2011 r.
 Przebudowa ulicy Garwolińskiej
 Budowa ulicy Niklowej
 Przebudowa ulicy Sienkiewicza (od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Świętojańskiej)
 Budowa ulicy KL12 łączącej ul. Starowiejską z ul. Ogrodową

 Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w mieście Siedlce przy ulicy
Brzeskiej
i ulicy Starzyńskiego włączonych do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
(sięgacz do ulicy Brzeskiej)
 Budowa chodników na ulicy Ogrodowej
 Budowa łącznika pomiędzy ulicą Gospodarczą a ulicą Północną
 Budowa ulicy Sucharskiego
 Budowa ulicy Nowy Świat etap I
 Budowa łącznika ulicy Śmiałej i Sowińskiego
 Budowa ulicy Radzyńskiej
 Przebudowa ulicy Krótkiej
 Przebudowa ulicy Janowskiej (odc. od ul. Wiązowej do ul. Kasztanowej)
 Przebudowa ulicy Pułaskiego
 Budowa łącznika pomiędzy ulicą Gospodarczą a ulicą Północną
Inwestycje wspólne
 Budowa ulicy Inżynierskiej (od ulicy Kwiatowej do ulicy Węgrowskiej)
 Przebudowa ulicy Konwaliowej
 Budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej
 Budowa sięgacza od ulicy Starowiejskiej z odwodnieniem etap II (budowa dojazdu do
posesji o nr 199B, 197C, 197B)
 Przebudowa ciągu pieszo - jezdnego ulicy Chłodnej
 Budowa sięgacza ulicy Bema do posesji nr 96 i 98
 Budowa ulicy Chłopickiego
 Budowa ulicy H. Guta i Obrońców Helu
 Budowa ciągu pieszo - jezdnego ulicy Starowiejskie od nr 223 do nr 223 h
 Budowa ulicy Kwiatowej (od ulicy Prądzyńskiego do ulicy Zambrowskiej)
 Budowa odcinka ulicy 22 Pułku Piechoty pomiędzy ul. Powstańców Warszawy a ul.
Obrońców Helu
 Budowa ulicy Zielnej i łącznika do ulicy Różanej
 Budowa ciągu pieszo - jezdnego oraz zatoki parkingowej przy Wyszyńskiego 13
 Budowa chodników przy bloku 11-go Listopada 41
 Przebudowa ulic przy budynku Sokołowska 81 i 83
 Budowa ulicy Wilczej
Zadania inwestycyjne wykonane w 2012 r.
 Budowa ulicy Gen. Stanisława Maczka - etap I (ulica 55LM )
 Budowa ulicy Nowy Świat etap II
 Budowa ulicy Prądzyńskiego i ulicy Hłasko
 Budowa ulicy Spokojnej
 Przebudowa ulicy Ujrzanowskiej
Inwestycje wspólne
 Budowa ciągu pieszo - jezdnego ulicy Topolowej (odcinek od Wiązowej do posesji nr
2)
 Budowa łącznika pomiędzy ul. Mazowiecką a ul. Obrońców Westerplatte
 Budowa ulicy Piaski Starowiejskie (od ulicy Ogrodowej do nr 114)
 Budowa ulicy Boya – Żeleńskiego

Budowa ulicy Obrońców Westerplatte (od ulicy Okrężnej do ul. Podmiejskiej)
 Budowa ulicy Strzalińskiej I etap

 Budowa ulicy Dwernickiego
 Budowa ulicy ks. Brzóski (na odc. od ulicy Prusa do ulicy Bema)
Inwestycje w trakcie realizacji
 Przebudowa ulic Piaskowej, Kątowej,, Cmentarnej – etap I - odc. od ronda ks. A.
Hoffmana do torów kolejowych Linii PKP nr 55 Siedlce Sokołów Podlaski
Inwestycje wspólne
 Budowa ulicy Grunwaldzkiej (na odcinku od ulicy Powstańców Warszawy do ulicy
Obrońców Helu)
 Budowa ulicy Plantowej ( na odcinku od ulicy Warszawskiej w kierunku północnym)
 Budowa ulicy Leśnej (odcinek od ulicy Grzybowej do ulicy Domanickiej) – etap II
Ponadto została opracowana dokumentacja techniczna na poniższe inwestycje drogowe:
Rok 2011
 Budowa ulicy Kryłowa
 Przebudowa ulicy Torowej i Łukowskiej (na odcinku od ulicy Sulimów do ulicy
Radzyńskiej) etap II
Inwestycje wspólne
 Budowa ulicy Piechowskiego
 budowa ulicy Przymiarki na odcinku od nr 2 do nr 48 z odwodnieniem
 Budowa ulicy Leśnej (odcinek od ulicy Grzybowej do ulicy Domanickiej)
 Budowa ulicy Zieleniewskiego (od ulicy Wojewódzkiego na zachód)
Rok 2012
 Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Domanickiej (na odcinku od ulicy Konwaliowej
do ulicy Leśnej)
 Budowa ulicy 7KDD (ulica wyznaczona planem Ogińskich - Starowiejska)
 Budowa ulicy Granicznej
 Budowa ulicy Gospodarczej wraz z miejscami postojowymi
 Budowa ulicy Piotrowskiego z odwodnieniem i oświetleniem
 Budowa łącznika pomiędzy ulicą Jana Pawła II a ul. Gen. J. Bema
Inwestycje wspólne
 Budowa ulicy Żaboklickiej
 Budowa ulicy Myśliwskiej (od ulicy Garwolińskiej do Łowczej)
 Budowa ulicy Strzalińskiej II etap
 Budowa ulicy Romanówka (na odc. od ulicy Pescantina do ulicy Wodniaków)
 Budowa ulicy Kalinowej
 Budowa ulicy 4 KD (ulica wyznaczona planem Kazimierzowska)
 Budowa ulicy Narutowicza (od ulicy Dąbrowskiego do ulicy Prusa)
 Budowa sięgacza od ulicy ppłk Drobika
Dokumentacja w trakcie opracowania.
 Budowa ulicy KG25 i 1KL
 Budowa ulicy łączącej II etap obwodnicy z ulica Składową
 Przebudowa ulicy Bema
 Budowa ulicy Kolejowej
 Budowa ulicy 2 KDD (ulicy łączącej ulicę Starzyńskiego z ulicą Terespolską)
 Budowa ulicy Śmiałej

Inwestycje wspólne
 Budowa ulicy Tulipanowej (od ulicy Zielnej do ulicy Grabianowskiej)
 Budowa ulicy Narutowicza (od ulicy Dąbrowskiego do ulicy Prusa)
 Budowa ulicy 4 KD (ulica wyznaczona planem Kazimierzowska)
 Budowa ulicy Południowej
C.9.2. Poprawa warunków do jazdy rowerem na terenie miasta poprzez tworzenie
ciągów komunikacyjnych dla rowerów
Zadania inwestycyjne wykonane w 2011 r.
 Budowa wewnętrznej obwodnicy Miasta Siedlce:
etap
I
(od
ulicy
Kazimierzowskiej
do
ulicy
Sokołowskiej)
- etap II (od ulicy Sokołowskiej do ulicy Warszawskiej)
 Przebudowa ulicy Garwolińskiej
 Przebudowa ulicy Janowskiej (od ulicy Wiązowej do ul. Kasztanowej)
 Przebudowa ulic w ciągu drogi krajowej 63 (skrzyżowanie ulicy Sokołowskiej z ulicą
W. Jagiełły)
Zadania inwestycyjne wykonane w 2012 r.
 Budowa ulicy Hłasko i Prądzyńskiego
C.9.3. Zwiększenie ilości miejsc parkingowych na terenie miasta.
Zadania inwestycyjne wykonane w 2011 r.
 Budowa parkingu przy ulicy Św. Faustyny Kowalskiej etap I
 Budowa ulicy Sienkiewicza (od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Świętojańskiej)
 Przebudowa ulicy Pułaskiego (na odcinku od ulicy Moniuszki do Hali Targowej)
 Budowa chodników przy ulicy Ogrodowej
Zadania inwestycyjne wykonane w 2012r.
 Budowa parkingu przy ulicy Św. Faustyny Kowalskiej etap II
Inwestycje wspólne
 Budowa parkingu przy ulicy Wyszyńskiego 17
 Budowa parkingu przy ulicy Wyszyńskiego 23
Opracowana dokumentacja w roku 2012
 Budowa ulicy Granicznej
 Budowa ulicy 7KDD (ulica wyznaczona planem Ogińskich - Starowiejska)
 Budowa ulicy Gospodarczej wraz z miejscami postojowymi
Inwestycje wspólne
 Budowa parkingu przy ulicy Wyszyńskiego 27
Cel Operacyjny C.10. Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki
odpadami.
Podejmowane działania służące osiągnięciu założonego celu:
C.10.1. Modernizacja oczyszczalni ścieków
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach przystąpiło do
realizacji projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów i modernizacja

systemu kanalizacyjnego m. Siedlce” współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. W ramach
projektu realizowane jest zadanie „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w
Siedlcach”. Wykonawcą zadania wyłonionym z postępowania przetargowego została firma
WARBUD SA z Warszawy. Wg kontraktu zakończenie robót i przekazanie obiektów do
eksploatacji przewidziane jest na sierpień 2013r.
Rozbudowa oczyszczalni ścieków jest przeprowadzona przy zastosowaniu technologii
oczyszczania ścieków Bardenpho, zapewniającej wysoki stopień usuwania związków azotu
i fosforu z uwzględnieniem zwiększonego napływu ładunku zanieczyszczeń w ściekach.
Celem tego przedsięwzięcia jest spełnienie wymogów zawartych w dyrektywach UE oraz
prawie polskim w zakresie jakości ścieków odprowadzanych do odbiornika, przez co nastąpi
zmniejszenie zanieczyszczenia wód rzeki Liwiec i ochrona cennych przyrodniczo terenów
doliny Liwiec leżących w obszarze Natura 2000.
Realizacja zadania pozwoli na przyjęcie ścieków w ilości 24 000m3/d (175 000 RLM).
Zakres zadań wykonanych w okresie sprawozdawczym obejmuje m.in.:
- zmodernizowano następujące obiekty: pompownia ścieków surowych, budynek kraty
mechanicznej, piaskownik przedmuchiwany, pompownię II0, komora rozdziału na osadniki
wtórne, stacja dmuchaw, stacja mechanicznego zagęszczania osadu nadmiernego, pompownia
osadu surowego i zagęszczonego wraz z komorą tłuszczy,
- wybudowano nowe obiekty: dwie komory biologicznego oczyszczania; osadnik wtórny,
przepompownia osadu nadmiernego i recyrkulowanego, dwa WKF-y z budynkiem
obsługowym, instalację strącania fosforu,
- na bieżąco są wykonywane sieci technologiczne, sanitarne, elektryczne i AKPiA.
C.10.2. Budowa sieci wodociągowych na terenie miasta
Zadania w zakresie budowy i rozbudowy sieci wodociągowych w mieście realizowane są
przez PWiK Spółka z o.o. zgodnie z opracowywanym Planem Rozwoju i Modernizacji
Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych.
Na terenie miasta PWiK Siedlce eksploatuje sieć wodociągową o łącznej długości 263,7 km,
w tym:
 magistrali - 14,8 km
 rozdzielczej – 157,2 km
 przyłączy – 91,7 km – 5 792 szt.
Sieć pracuje w układzie pierścieniowym, w ok. 50% wykonana jest z rur żeliwnych,
stalowych i niewielkiej długości z azbesto-cementowych. Sieci są sukcesywnie wymieniane
na rurociągi w nowoczesnej technologii.
W roku 2011 wybudowano sieć wodociągową o łącznej długości 6,6 km, w roku 2012
wybudowano 2,9 km sieci. W omawianym okresie wymieniona została sieć magistralna w ul.
Warszawska-Reymonta.
C.10.3. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta oraz usprawnienie
funkcjonowania istniejącej sieci
Zadania w zakresie budowy i rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej realizowane są przez
PWiK Spółka z o.o. zgodnie z opracowywanym Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Kanalizacyjnych. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wynika z założeń
Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków komunalnych oraz Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, określającego konieczność skanalizowania aglomeracji Siedlec
w 98% do 2015 roku.

Na koniec 2012 r spółka eksploatuje sieć kanalizacyjną na terenie miasta o następujących
długościach.
- kanalizacja sanitarna 155,1 km
- kanalizacja ogólnospławna 14,5 km
- przyłącza 51,7 km – 3 970 szt
W roku 2011 wybudowano na terenie miasta 4,0 km kanalizacji sanitarnej. Istniejący rów
otwarty od ul. Sokołowskiej do oczyszczalni ścieków został
zastąpiony kanałem
ogólnospławnym 2x 1800 i 2 x 2000
W ramach projektu unijnego pod nazwą ”Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa
kolektorów i modernizacja systemu kanalizacyjnego m. Siedlce” realizowana jest przebudowa
systemu kanalizacyjnego. Na terenie miasta jest przeprowadzana modernizacja i uszczelnienie
sieci kanalizacyjnej ø150-800mm o łącznej długości ok. 20 km. Dzięki renowacji kanalizacji
zostaną ograniczone ilości wód infiltracyjnych przedostających się z kanalizacji oraz
nieczystości powodujące skażenie gruntów. W roku 2010 wykonano uszczelnienie kanału
w ul. Prusa. Pozostałe odcinki sieci będą wykonywane w latach 2011-2013.
Wykonano roboty modernizacji sieci, na ulicach: Kilińskiego, Świętojańska, Esperanto, Asza,
Floriańska, Sądowa, Kochanowskiego, Katedralna, Piaskowa, Tetmajera, Cmentarna,
Poniatowskiego, Starowiejska 11-go Listopada, Lelewela, Ks. Brzóski, Floriańska od
Torowej do 3-Maja, Sienkiewicza od Armii Krajowej do Floriańskiej, Piłsudskiego od
Wojskowej do Asza wraz z ulicą Joselewicza, Bohaterów Getta, Wojska Polskiego,
Czerwonego Krzyża (od bud. PZU do ul. Prusa), Sobieskiego, Torowa oraz kolektor od ul.
Leśnej do przepompowni ścieków Warszawska. Jednocześnie dokonano renowacji i
przebudowy studni. Obecnie trwa kompletowanie dokumentacji odbiorowej
zmodernizowanych odcinków. Łącznie w latach 2011/2012 renowacji poddano 12,6 km
kanału.
W grudniu 2012 r. Spółka podpisała Aneks do umowy o dofinansowanie projektu unijnego,
rozszerzający zakres projektu. Dodatkowo zmodernizowane zostanie 6,9 km kanalizacji i
wybudowane zostanie ok. 4,2 km kanalizacji. Wartość dodatkowych robót wyniesie ok. 19,5
mln zł. Rozszerzony zakres zostanie sfinansowany z oszczędności.
C.10.4. Budowa kanalizacji deszczowej
Spółka PWiK eksploatuje na terenie miasta kanalizację deszczową o łącznej długości 93,9
km. W ramach prawidłowego funkcjonowania odpływu ścieków opadowych do odbiorników
Spółka prowadzi prace eksploatacyjne wynikające z pozwoleń wodno-prawnych, przeglądy
oraz czyszczenie urządzeń do oczyszczania ścieków opadowych i roztopowych. Ponadto
wykonuje konserwację rowów otwartych. Na terenie miasta funkcjonuje 13 separatorów
ścieków opadowych i roztopowych, które są systematycznie oczyszczanie, a osad z tych
urządzeń odbierany jest przez specjalistyczną firmę zewnętrzną.
W roku 2011 zakończono budowę kanału deszczowego w ul. Błonie, Pusta, B. Świrskiego
oraz wybudowano kanał deszczowy w ul. Torowej i 1 Brygady Legionów.
W 2012 roku wykonano przebudowę rowu na terenie Sądu przy ul. Kazimierzowskiej.
Planowana jest również budowa kanału deszczowego w ul. Chopina, który obędzie
odprowadzał wody deszczowe z budowanej galerii handlowej.
C.10.5. Doskonalenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. realizuje działania zmierzające do doskonalenia
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie obniżania ilości składowanych
odpadów na składowisko. Spółka rozwija działalność związaną z odbiorem odpadów

gromadzonych selektywnie na terenie Miasta Siedlce. Wprowadzono zmiany w organizacji
odbioru odpadów selektywnie gromadzonych w workach przez wytwórców. Worki odbierane
są w jednym dniu tygodnia po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym przez wytwórcę
odpadów.
C.10.6. Budowa i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska
Działania w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury ochrony środowiska prowadzone
są przez Spółkę ZUO dwutorowo: jedne w celu pozyskiwania nowych terenów dla zakładu,
drugie w celu ulepszania i rozwijania istniejących instalacji na terenie zakładu. W ramach
rozszerzania terenu prowadzone są rozmowy w celu pozyskania kolejnych terenów
przylegających do składowiska.
W ramach rozwoju infrastruktury na terenie zakładu w Woli Suchożebrskiej:
 W roku 2011 oddano do użytku instalację odgazowania składowiska wraz
z wykorzystaniem biogazu do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. W ramach
instalacji wykonano: studnie do pobierania gazu wraz z rurociągami przesyłającymi
gaz składowiskowy, moduł MPR wraz pochodnią do przetwarzania i spalania gazu,
odsiarczalnik do oczyszczania gazu, moduł CHP do produkcji prądu elektrycznego
i energii cieplnej, przebudowano układ w działającej kotłowni olejowej o działające
w automacie przyłącze ciepła z modułu CHP, rozbudowano stacją transformatorową
na potrzeby przesyłania prądu elektrycznego w obie strony (z i do sieci przesyłowej).
Wartość oddanych środków trwałych w ramach inwestycji wyniosła 3.608.805,82 zł..
W 2012 roku wykonano prace związane z rozbudową sieci pozyskującej gaz ze
składowiska. Kwota jaka została wydana na rozbudowę wyniosła 77.572,00 zł.
Instalacja odgazowania składowiska wraz z wykorzystaniem biogazu jest jednym z
niezbędnych elementów wynikającym z przepisów unijnych na regionalnym
składowisku o status który składowisko w Woli Suchożebrskiej złożyło aplikację.
 W roku 2011 oddano do użytku budynek warsztatowo-garażowego składającego się
z części garażowej z warsztatem oraz części socjalnej dla 30 pracowników. Całkowite
nakłady inwestycyjne wyniosły 1.997.892,68 zł.. Budynek warsztatowo-garażowy
o powierzchni 1045 m2 składa się z części socjalnej dla 50 pracowników, części
garażowo-warsztatowej z czterema wjazdami (w tym jeden z kanałem), oddzielnego
miejsca do mycia pojazdów, kanału najezdnego z zadaszeniem z możliwością wjazdu
sprzętu ciężkiego ze składowiska (kompaktor, spychacz gąsienicowy) oraz części
magazynowej. Budynek został wyposażony w niezbędne do prawidłowej pracy
sprzęty, narzędzia i wyposażenie. Inwestycja stanowi zaplecze techniczne dla
powiększającej się bazy sprzętowo-maszynowej oraz daje możliwość uruchomienia II
zmiany na linii sortowniczej.
 Prowadzone są prace modernizacyjne na czaszy składowiska w ramach których:
poprawiono drogę wjazdową na składowisko, rozbudowano drogę techniczną na
czaszy składowiska, poprawiono i rozbudowano rów opaskowy składowiska. Obecnie
formowane są zgodnie z rzędnymi geodezyjnymi skarpy składowiska.
Cel Operacyjny C.11. Rozwój systemów ciepłowniczych, gazowych i elektrycznych.
Podejmowane działania służące osiągnięciu założonego celu:
C.11.1. Uzbrojenie w energię elektryczną nowych osiedli
W analizowanym okresie wybudowano linię kablową SN=15kv w ulicy Piaski Starowiejskie,
Energetycznej, i Janowskiej o 689 m. Inwestycje wykonano na potrzeby takich kontrahentów

jak (PH-U Węglobud, M3 Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego). Sieć nn
budowana była zgodnie z podpisanymi umowami przyłączeniowymi.
Wykonano sieci nn na ul. Partyzantów, Piaski Starowiejskie, Nowy Świat, Janowska,
Energetyczna, W-19, Technikum Rolnicze o łącznej długości 3479 m na potrzeby takich
kontrahentów jak (Przedsiębiorstwo Budowlane Konstanty Strus, PH-U Węglobud, SRBS,
Siedlecka Spółdzielnia Miaszkaniowa, M3-Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego).
C.11.2. Rozwój sieci gazowych w mieście
Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.sukcesywnie, w odpowiedzi na zapotrzebowanie
na paliwo gazowe rozbudowuje sieć gazową w mieści Siedlce. Obecnie wszystkie
przyłączenia klientów do sieci gazowej są realizowane na bieżąco, zgodnie z zasadami
obowiązującymi w Spółce.
C.11.3. Modernizacja węglowych źródeł ciepła na terenie miasta oraz układów
odpylania ciepłowni centralnej
Na początku 2012 roku Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplne Sp. z o.o. zakończyło
inwestycję pod nazwą „Rozbudowa elektrociepłowni gazowej w Siedlcach – budowa bloku
gazowo parowego w celu zwiększenia produkcji energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza.” Inwestycja ta przyczyni się do
znacznego zmniejszenia produkcji ciepła w kotłach węglowych i zmniejszenia
zanieczyszczeń spowodowanych spalaniem węgla kamiennego.
W ramach inwestycji wykonano miedzy innymi:
1. Zainstalowanie dwóch bloków kogeneracyjnych gazowo-parowych o łącznej mocy
elektrycznej  27 MW
2. Zainstalowanie turbiny parowej o mocy elektrycznej  9 MW ze skraplaczem
i chłodnią wentylatorową.
3. Zainstalowanie dwóch wymienników ciepła o łącznej mocy 12 MW, oraz jednego
wymiennika o mocy 22 MW.
Inwestycja wykorzystuje dwie turbiny gazowe typu Solar Titan 130 zasilane gazem ziemnym
GZ50. Turbina gazowa napędza poprzez przekładnie redukcyjną generator synchroniczny
o mocy 16,4MVA, napięciu 10 kV, ze wzbudzeniem bezszczotkowym i chłodzeniem
powietrznym.
Dodatkowo zainstalowano turbinę parową upustowo-kondensacyjną o mocy elektrycznej
turbozespołu parowego  9 MW. Napędza ona generator synchroniczny o mocy 10,5 MVA
i napięciu 6,3 kV. Z upustu regulowanego turbiny odbierana jest para o obniżonych
parametrach (3 bar) do zasilania odgazowywacza termicznego oraz wymiennika
ciepłowniczego o mocy zmiennej w zakresie 0-22 MW.
Po uruchomieniu obiektu Przedsiębiorstwo dysponuje obecnie w trzech źródłach mocą
osiągalną cieplną w wysokości: 213,975 MW. (157,575 MW - Ciepłownia Centralna + 22,4
MW -Elektrociepłownia Gazowa EC1 + 34,0 MW - Elektrociepłownia Gazowo Parowa
EC2), oraz w dwóch źródłach mocą osiągalną elektryczną w wysokości: 50,6 MW. (14,6 MW
- Elektrociepłownia Gazowa EC1 + 36,0 MW - Elektrociepłownia Gazowo Parowa EC2),
zlokalizowanych na jednej nieruchomości.
W grudniu 2011 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie oraz koncesję Urzędu Regulacji
Energetyki na działalność wytwórczą w nowym źródle, a na początku 2012 roku obiekt
oddano do użytkowania.
W dalszym ciągu jest kontynuowany projekt dotyczący wymiany napędu
wentylatorów spalin W jego ramach następuje wymiana niskosprawnych silników

wentylatorów spalin (silniki 6kV o mocy 160 kW) na silniki niskiego napięcia ze zmienną
prędkością obrotową regulowaną przemiennikiem częstotliwości wraz z rozbudową rozdzielni
niskiego napięcia. Niskosprawne i znacznie wyeksploatowane silniki wentylatorów spalin
powodują wzmożone zapotrzebowanie na energię elektryczną, zastąpienie ich silnikami
niskiego napięcia ze zmienną prędkością obrotową regulowaną przemiennikiem
częstotliwości pozwala na roczne oszczędności w zużyciu energii elektrycznej dla jednego
kotła na poziomie 150 000 kWh.
W roku 2009 wykonano modernizację napędu wentylatora kotła nr 6, zbudowano kontener z
rozdzielnią elektryczną przystosowaną do dalszej rozbudowy, transformatorami i napędem
falownikowym. W roku 2011 wymieniono napędy wentylatorów wyciągowych dla kotła K4
i K6. W 2012 roku został zakupiony silnik niskiego napięcia dla wentylatora kotła K5
i zamontowany w sezonie letnim.
Kontynuując założenia polityki środowiskowej PEC, zlikwidowano w analizowanym
okresie szereg kolejnych lokalnych źródeł „niskiej emisji”, przyczyniając się istotnie do
dalszego obniżenia poziomu zanieczyszczeń centrum miasta Siedlce.
Zlikwidowano w tym okresie:
 indywidualne paleniska w budynkach komunalnych przy ul. Piłsudskiego 61, ul.
Pułaskiego 27, 29A, 31, 33 i 43, przy ul. Sienkiewicza 5, przy ul. Daszyńskiego 4 i 8
oraz przy ul. Sportowej 7.
 indywidualne paleniska w budynkach prywatnych przy ul. Asłanowicza 31, ul.
Kilińskiego 8, ul. Pułaskiego 29 i 45,
 paleniska w budynkach Zrzeszenia Zarządców Domów przy ul. Bpa Świrskiego 29
i ul. Wojska Polskiego 11,
 kotłownię olejową w budynku komunalnym przy ul. Spokojniej 18.
W/w obiekty podłączono do systemu cieplnego PEC. Łączna moc zlikwidowanych lokalnych
źródeł ciepła – ok. 1,0 MW.
C.11.4. Rozwój alternatywnych źródeł energii i wykorzystanie energii o charakterze
odnawialnym.
W trakcie opracowywania studium wykonalności dla inwestycji rozbudowy Elektrociepłowni
Gazowej wzięto pod uwagę uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych, dla której
w latach 2008-2010 została wykonana analiza ekonomiczna i założenia techniczne.
Przeprowadzona w studium wykonalności analiza wykazała, iż uruchomienie instalacji
kolektorów słonecznych będzie skutkowało pogorszeniem wskaźników sprawności
i wykorzystania nowego źródła gazowego, które staje się podstawą działalności
Przedsiębiorstwa. Należy podkreślić, iż wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w
kogeneracji jest działaniem pozytywnym z ekologicznego punktu widzenia. Jest także
wspierane w polityce energetycznej Państwa.
Wobec braku możliwości uzyskania dofinansowania zewnętrznego oraz przeprowadzonej
analizy technicznej, która wskazuje na brak odpowiednich ekonomicznych warunków
niezbędnych do jej wykonania, inwestycja nie zostanie zrealizowana.
C.11.5. Budowa i modernizacja systemu ciepłowniczego w celu utrzymania
bezpieczeństwa energetycznego miasta
W analizowanym okresie (2011/2012) kontynuowano zadania związane z rozbudową systemu
ciepłowniczego i wykonano w związku z tym łącznie ok. 4000 mb nowych,

wysokoparametrowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta Siedlce,
w zakresie średnic Dn 25-Dn 400.
Przyłączono następujące noworealizowane obiekty:
1. mieszkalnictwa wielorodzinnego: 3 budynki mieszkalne wielorodzinne PBM
Skorupka przy ul. Żytniej 4 i 9 i przy ul. Koszarowej, 2 budynki mieszkalne
wielorodzinne SSM przy ul. Romanówka 19 oraz przy ul. Mieszka I 19, budynek
mieszkalny wielorodzinny Budomatex S.A. na osiedlu Sulimów, 2 budynki
mieszkalne wielorodzinne STBS przy ul. Gospodarczej 10 i 12; 1 budynek mieszkalny
wielorodzinny „Format” przy ul. Rytla 28, 2 budynki PBK. Strus przy ul. Śmiałej
i ul. Partyzantów, 2 budynki LIR przy ul. Spokojnej, 1 bud komunalny UM przy ul.
Tetmajera 17.
2. obiekty usługowe: zakład produkcyjny Carfii przy ul. Berdyczowskiej, Wydział
Humanistyczny Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego przy ul. Żytniej,
zaplecze i obiekt sportowy WLKS przy ul. Kazimierzowskiej 23, nowozrealizowaną
halę sportową przy II LO im. Królowej Jadwigi przy ul. Prusa 12 , budynek handlowousługowy „Relax” przy ul. Garwolińskiej 74, budynek handlowy „Konkurent” przy ul.
Armii Krajowej 18, budynek WORD przy ul. Z. Buczyńskiej.
3. istniejące obiekty mieszkalne: budynki komunalne przy ul. Sienkiewicza 5, ul.
Pułaskiego 27, 29A, 31, 33, 43, ul. Piłsudskiego 61 i ul. Daszyńskiego 4, 8, budynek
mieszkalny przy ul. Asłanowicza 21, bud. mieszk. przy ul. Pułaskiego 29, budynek
mieszkalno-usługowy przy ul. Pułaskiego 45, budynki Zrzeszenia Zarządców Domów
przy ul. Bpa Świrskiego 29 i Wojska Polskiego 11, budynki prywatne przy ul.
Kilińskiego 8, ul. Dylewicza 5, 15A, 17, ul. 10-go Lutego 7, ul. Podlaskiej 73 i ul.
Świętojańskiej 7, bud. mieszkalny ul. Sulimów 21 i bud,. usługowy przy ul. Bonie 7.
W wyniku podłączenia w/w obiektów do miejskiego systemu ciepłowniczego moc
zamówiona wzrosła o ok. 3,0 MW. W zakresie w/w podłączeń wykonano i uruchomiono
łącznie 45 nowych węzłów cieplnych, o mocy w zakresie 26 – 2163 kW.
W analizowanym okresie wykonano również kolejne działania modernizacyjne mające na
celu likwidację nierentownych, awaryjnych sieci cieplnych kanałowych oraz poprawę
parametrów hydraulicznych systemu ciepłowniczego.
 przebudowano odcinek sieci ciepłowniczej kanałowej od komory ML-2 do ML-3 na
sieć cieplną preizolowaną Dn 400 o dł. 200 mb przy ul. Starowiejskiej,
 wykonano przyłącze ciepłownicze Dn 125 o dł. 800 mb, w celu zasilenia obiektu
komunalne-go przy ul. Spokojnej 18 oraz zapewnienia rezerw mocy dla powstających
w tamtym rejonie budynków komunalnych i prywatnych budownictwa
wielorodzinnego,
 w związku z podłączeniem do systemu ciepłowniczego PEC zakładu produkcyjnego
Carfii przy ul. Berdyczowskiej 9 wykonano odcinek sieci cieplnej Dn 125 o dł. ok.
500 mb, celem przyszłego podłączenia potencjalnych obiektów produkcyjnych
powstających w znajdującej się a tym rejonie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie
Gospodarczej.
 zlikwidowano istniejący węzeł grupowy w budynku SSM przy ul. Czackiego 13 wraz
z układem sieci ciepłowniczych niskoparametrowych i wykonano nowe indywidualne
przyłącza wysokoparametrowe o łącznej dł. ok. 67 mb i Dn 32, do budynków ul.
Czackiego 3,5 11 oraz zamontowano indywidualne, kompaktowe 4 węzły cieplne
o mocy ok. 150 kW każdy.

Cel Operacyjny C.12. Poprawa ładu przestrzennego w mieście.
Podejmowane działania służące osiągnięciu założonego celu:
C.12.1. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Sporządzane są projekty planów miejscowych i projekty zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego, prowadzone są procedury w zakresie:
 zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Siedlce (dla terenu położonego na wschód od ulicy Grabianowskiej - uchwała Rady
Miasta Siedlce o przystąpieniu Nr VIII/170/2011 z dnia 27.05.2011 r. oraz dla terenu
wzdłuż rzeki Muchawki i rzeki Helenki - uchwała Rady Miasta Siedlce
o przystąpieniu Nr IV/51/2011z dnia 28.01.2011 r.)
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ganiewskiego,
Południowej i Grabianowskiej (uchwała Rady Miasta Siedlce o przystąpieniu
Nr IV/52/2011 z 28 stycznia 2011 r.)
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 3-go Maja
obejmująca obszar 25UO w Siedlcach (uchwała Rady Miasta Siedlce o przystąpieniu
Nr VIII/171/2011 z dnia 27.05.2011 r.)
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Spokojnej
(uchwała Rady Miasta Siedlce o przystąpieniu Nr X/189/2011 z dnia 28.06.2011 r.)
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Floriańskiej
(uchwała Rady Miasta Siedlce o przystąpieniu Nr X/190/2011 z dnia 28.06.2011 r.)
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Łukowskiej
(uchwała Rady Miasta Siedlce o przystąpieniu Nr X/191/2011 z dnia 28.06.2011 r.)
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Władysława
Jagiełły (uchwała Rady Miasta Siedlce o przystąpieniu Nr X/194/2011 z dnia
28.06.2011 r.)
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Nowych Siedlec
(uchwała Rady Miasta Siedlce o przystąpieniu Nr X/195/2011 z dnia 28.06.2011 r.)
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Żytniej
(uchwała Rady Miasta Siedlce o przystąpieniu Nr X/196/2011 z dnia 28.06.2011 r.)
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. SZPITA i PARKI (uchwała
Rady Miasta Siedlce o przystąpieniu Nr X/192/2011 z dnia 28.06.2011 r.)
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Piaski
Starowiejskie i Św. Faustyny Kowalskiej w Siedlcach (uchwała Rady Miasta Siedlce o
przystąpieniu Nr X/190/2011 z dnia 28.06.2011 r.)
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po obu stronach ulicy Henryka
Guta (uchwała Rady Miasta Siedlce o przystąpieniu Nr X/197/2011 z dnia 28.06.2011
r.)
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami:
Piłsudskiego, Asza, Pułaskiego i Kochanowskiego w Siedlcach (uchwała Rady Miasta
Siedlce Nr XI/228/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.)
Uchwalone zostały plany miejscowe i zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego pod nazwą:
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie „Południowej
Dzielnicy Przemysłowej” (uchwała Rady Miasta Nr IV/50/2011 z 28.01.2011 r.)
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. 3-go Maja w
Siedlcach (uchwała Rady Miasta Nr IV/49/2011 z 28.01.2011 r.)

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul.
22 Pułku Piechoty, a ul. Romanówka w Siedlcach (uchwała Rady Miasta Siedlce Nr
X/185/2011 r.)
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wojska Polskiego
(uchwała Rady Miasta Siedlce Nr XI/227/2011 z dnia 31.08.2011 r.)
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie pn. Stadler (uchwała
Rady Miasta Siedlce Nr XVI/334/2011 z dnia 31.01.2011 r.)
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Doliny Muchawki w
Siedlcach (uchwała Rady Miasta Siedlce Nr XIII/379/2012 z dnia 30 marca 2012 r.)
 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 3 - go
Maja obejmującego obszar 25UO w Siedlcach (uchwała Rady Miasta Siedlce Nr
XXV/493/2012 z dnia 23 listopada 2012 r.)
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego po obu stronach ulicy Henryka
Guta w Siedlcach (uchwała Rady Miasta Siedlce Nr XXV/494/2012 z dnia 23
listopada 2012 r.)
 zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Siedlce (dla kwartału zawartego pomiędzy ulicami: Pułaskiego, Asza, Piłsudskiego
i Kochanowskiego) (uchwała Rady Miasta Siedlce Nr XXVI/509/2012
z dnia 28.12 2012 r.)
C.12.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, w tym obiektów poprzemysłowych
„Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Siedlce na lata 2007-2013” został zaktualizowany
w sierpniu 2011 r.
Aktualizacja dotyczyła uzupełnienia i rozszerzenia dwóch zadań zgłoszonych przez Urząd
Miasta Siedlce.
C.12.3. Poprawa ładu przestrzennego i estetyki miasta w rejonie ulic: Pułaskiego,
Kilińskiego, Sienkiewicza, Floriańskiej, Placu Sikorskiego, Skweru Niepodległości,
Skweru Kościuszki
Kwartały w rejonie ulic: Pułaskiego, Kilińskiego, Sienkiewicza, Floriańskiej, Placu
Sikorskiego” objęte są granicami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Dokonano zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, Asza, Pułaskiego i Kochanowskiego w Siedlcach. Zmiana
studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmienia przeznaczenie
terenu pod cel publiczny tj. ratusz miejski.
Udzielane są dotacje z budżetu Miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych
do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Miasta na podstawie Uchwały Rady
Miasta Siedlce Nr VI/107/2011 z dnia 25 marca 2011 r.
W roku 2011 została przekazana dotacja dla:
 Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w wysokości
230 000 zł na wykonanie renowacji ścian zewnętrznych i robót remontowych
wewnątrz zabytkowego kościoła
 Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Siedlcach
w wysokości 300.000 zł na renowację elewacji wieży zachodniej.
W roku 2012 przyznana została dotacja dla:
 Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Siedlcach
w wysokości 300.000 zł na renowację elewacji zachodniej.

 Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Siedlcach
w wysokości 300.000 zł na remont dachu zabytkowej plebanii..
C.12.4. Poprawa stanu zieleni miejskiej oraz zwiększenie obszarów zielonych
W roku 2011 zrealizowano następujące działania:
1. Sadzenie drzew i krzewów
W roku 2011 na terenach komunalnych posadzono 338 drzew i 1648 krzewów. Do
nasadzeń stosowano następujące gatunki: dąb szypułkowy, jawor, lipa drobnolistna, jarząb
pospolity, grab pospolity, wiąz holenderski, irga pozioma, ligustr pospolity, berberys
Thunberga, róża pomarszczona, forsycja, jałowiec, żywotnik.
Nasadzenia te zostały zrealizowane w następujących miejscach: ul. Północna, Błonia
(uzupełnienie szpaleru dębów papieskich i pas drzew w sąsiedztwie stadionu),
ul. Kruszcowa, ul. Prezydenta L. Kaczyńskiego, ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego, ul.
Rynkowa, ul. Kazimierzowska, ul. Kazimierza Pułaskiego, ul. Garwolińska, osiedle
ZOR-y, osiedle przy ul. Młynarskiej, osiedle domów socjalnych przy ul. Karowej,
ul. Wojska Polskiego (wymiana drzewek zniszczonych w roku 2010).
W roku 2012 na terenach komunalnych posadzono 239 drzew i 15 krzewów. Do nasadzeń
stosowano następujące gatunki: lipa drobnolistna, jawor, jarząb szwedzki, platan
klonolistny, klon zwyczajny, klon polny, dąb czerwony, dąb szypułkowy, grusza
drobnoowocowa, wiąz holenderski, jawor, jesion wyniosły, jałowiec pospolity, jałowiec
sawiński.
Nasadzenia te zostały zrealizowane w następujących miejscach: ul. Północna, ul.
Władysława Jagiełły, ul. Monte Cassino, ul. I. Kraszewskiego, plac S. Zdanowskiego, ul.
Prezydenta L. Kaczyńskiego, ul. K. Pułaskiego, ul. J. Kilińskiego, ul. W. Łukasińskiego,
ul. H. Sienkiewicza, ul. Janowska, ul. Topolowa, Błonia Papieskie, rondo Pamięci Ofiar
Katastrofy Smoleńskiej.
2. Pielęgnacja młodych drzew
W roku 2011 i 2012 przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne młodych drzew i krzewów
mające na celu poprawienie warunków ich wzrostu oraz estetyki nasadzeń:
 mikoryzacja i dokorzeniowe nawożenie mineralno-organiczne – zwiększenie możliwości
pobierania, przez drzewa i krzewy, wody i substancji mineralnych oraz stymulację
wzrostu systemu korzeniowego;
 pielęgnacja (naprawa opalikowania, uzupełnienie zrębków i inne drobne prace) –
poprawienie estetyki nasadzeń i zabezpieczenie przed uszkodzeniami oraz poprawa
warunków wilgotnościowych w glebie.
Ilościowe zestawienie tego typu prac zawiera poniższa tabela:
2011
zabieg
drzewka
krzewy
(szt.)
(szt.)
mikoryzacja i nawożenie

456

pielęgnacja

458

956

2012
drzewka
(szt.)

krzewy
(szt.)

541

1520

337

3. Pielęgnacja drzewostanu
W roku 2011 wykonano następujące zabiegi na drzewach i krzewach:
drzewostan miejski
drzewostan parkowy
ilość drzew według średnicy na wysokości 1,3 m i rodzajów zabiegów (szt.)

98

69

28

105

69

27

19

20

6

0

250

363

183

odrośla
(m2)
usunięcie

usunięcie

drzewa
(szt.)
pielęgnacja

usunięcie

0

wycinka

0

pielęgnacja

pow. 120 cm

wycinka

redukcja

pielęgnacja

wycinka

redukcja

pielęgnacja

wycinka

redukcja

pielęgnacja
184

81-120 cm

redukcja

105

41-80 cm

pielęgnacja

301

21-40 cm

wycinka

Redukcja

pielęgnacja

do 20 cm

krzewy
(m2)

146

6

Razem drzewa: usunięte – 305 szt., pielęgnacje i redukcje – 1055 szt.
Razem krzewy: usunięte – 369 m2, pielęgnacje – 250 m2
W roku 2012 wykonano następujące zabiegi na drzewach i krzewach:
drzewostan miejski
drzewostan parkowy
ilość drzew według średnicy na wysokości 1,3 m i rodzajów zabiegów (szt.)

185

15

159

136

34

28

66

122

27

15

9

9

0

0

55

74

104

23

Razem drzewa: usunięte – 246 szt., pielęgnacje i redukcje – 686 szt.
Razem krzewy: usunięte – 76 m2, pielęgnacje – 81 m2
4. Pielęgnacja pomników przyrody
W 2011 i 2012 roku nie wykonywano zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.
W związku ze złamaniem przez wiatr 3 lip drobnolistnych rosnących w pasie drogowym
ulicy Janowskiej wykonano ekspertyzę stanu technicznego wszystkich pozostałych 29
pomników przyrody rosnących przy tej ulicy. Wykazała ona, że konieczne jest usunięcie 9
drzew, ze względu na zagrożenie jakie stwarzają.

26

usunięcie

krzewy
(m2)
pielęgnacja

usunięcie

drzewa
(szt.)
pielęgnacja

usunięcie

wycinka

redukcja
0

pielęgnacja

pow. 120 cm
pielęgnacja

wycinka

redukcja

pielęgnacja

81 - 120 cm

wycinka

redukcja

pielęgnacja

41- 80 cm

wycinka

redukcja

21- 40 cm
pielęgnacja

wycinka

redukcja

pielęgnacja

do 20 cm

krzewy
(m2)

2

5. Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka
W roku 2011 kontynuowano zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka metodą
pułapek feromonowych oraz przez jesienne grabienie liści na terenach wokół amfiteatru
i w Starym Parku. Metody te były stosowane również w roku 2012.
6. Zwalczanie barszczu Sosnowskiego
W roku 2011 wykonano chemiczny zabieg zwalczania barszczu Sosnowskiego na
nieruchomościach komunalnych położonych przy ulicy Karowej, wzdłuż ulicy Granicznej
oraz na terenie Starego Parku.
7. Płoszenie gawronów w Parku Miejskim „Aleksandria” i w Starym Parku
Zarówno w roku 2011 jak i w roku 2012 w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia prowadzono
akcję płoszenia gawronów metodą sokolniczą.
8. Inne zadania
Rok 2011
 zagospodarowanie terenu osiedla ZOR - y (wykonanie 1100 m2 trawników, sadzenie
drzew i krzewów);
 założenie rabaty kwiatowej przy ulicy Okrężnej;
 założenie rabaty z bylin w parku przy ulicy Władysława Jagiełły;
 remont i obsadzenie murku z donicami przy skwerze Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej;
 założenie rabaty z bylin w ciągu zieleni ulicy 3 Maja;
 przebudowa chodnika i ustawienie „ławeczki Stefana Żeromskiego” przy Bibliotece
Miejskiej od strony ul. Józefa Piłsudskiego;
 zakup tzw. witaczy (stojaków z donicami) na zieleniec przy więzieniu;
 zakup 36 szt. donic typu JIFLOR na latarnie wzdłuż ulicy Józefa Piłsudskiego;
 wykonanie tablicy informacyjnej na Placu Wolności.
Rok 2012
 wykonanie kwietnika w kształcie herbu miasta na skwerze przy więzieniu;
 odnowienie tablic informacyjnych na użytku ekologicznym „Dolina Muchawki”.
 wykonanie kwietników w pasie zieleni ulicy Pułaskiego.
Cel Operacyjny C.13. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
Podejmowane działania służące osiągnięciu założonego celu:
C.13.1. Rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej i informatycznej zapewniającej
szerokopasmowy dostęp do Internetu
Miasto Siedlce realizuje projekt budowy „Sieci szerokopasmowej Miasta Siedlce”. Projekt
jest współfinansowany w wys. 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 2.1.
Wyłoniony został wykonawca sieci w trybie – projekt i wykonanie. Termin zakończenia
inwestycji zgodnie z umową - to 31 październik 2013 r.

C.13.2. Budowa e-usług dla mieszkańców i przedsiębiorstw
Miasto Siedlce obecnie umożliwia załatwianie spraw drogą elektroniczną z wykorzystaniem
podpisu elektronicznego. Ponadto do autoryzacji użytkowników możliwe jest wykorzystanie
profilu zaufanego ePUAP. Miasto planuje rozszerzać systematycznie zakres usług możliwych
do realizacji drogą elektroniczną.
C.13.3. Wykorzystanie remontów i inwestycji w infrastrukturze podziemnej i drogowej
do rozbudowy sieci teleinformatycznej
W roku 2011 wykonano kanalizację pod sieć teleinformatyczną w ramach zadania „Budowa
wewnętrznej obwodnicy miasta Siedlce”
- etap I (od ulicy Kazimierzowskiej do ulicy Sokołowskiej),
- etap II (od ulicy Sokołowskiej do ulicy Warszawskiej)
W 2012 przy okazji budowy ulic Hłasko i Prądzyńskiego została zrealizowana sieć
teleinformatyczna.
W trakcie realizacji jest budowa sieci szerokopasmowej w mieście Siedlce.
Cel Operacyjny C.14. Rozwój komunikacji publicznej
Podejmowane działania służące osiągnięciu założonego celu:
C.14.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportu zbiorowego
W roku 2011 zawarte zostały stosowne porozumienia z gminami ościennymi Miasta Siedlce
na świadczenie usług transportu publicznego w ramach ustawy o „Publicznym Transporcie
Zbiorowym”. Efektem tego jest partycypacja danych samorządów w kosztach usług
transportowych na terenie tych samorządów, wykonywanych przez MPK Sp. z o.o. w
Siedlcach. W ramach projektu „Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w Siedlcach –
III etap”, wybudowane zostały 22 wiaty przystankowe, wymienione zostały stare słupki
przystankowe w ilości 65 szt. oraz wykonane nowe płytki chodnikowe „z wpustkami” jako
sygnalizacja strefy niebezpiecznej dla osób niewidomych i niedowidzących. MPK
wyremontowało i ustawiło trzy wiaty pozyskane z demontażu i ustawiło w miejscach
wskazanych przez Miasto Siedlce. Ponadto Miasto z własnych środków zakupiło
i zamontowało 8 wiat przystankowych.
PKS Siedlce S.A. planuje rozbudowę i modernizację posiadanej infrastruktury transportu
zbiorowego. Planowane działania obejmą nieruchomości przy ul. Sienkiewicza i ul.
Partyzantów. Do czasu realizacji docelowego dworca autobusowego zostanie utrzymana
funkcja dworca przesiadkowego przy ul. Sienkiewicza. Planuje się przeznaczenie części
nieruchomości położonej przy ul. Partyzantów na punkt przesiadkowy.
C.14.2. Unowocześnienie parku autobusowego
Spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach zakupiła w 2011 roku autobus
niskopodłogowy MAN oraz pojazd typu „Bus”, marki Volkswagen, przystosowany do
przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, który będzie przewoził dzieci
do szkół i ośrodków terapeutycznych. Zrealizowany został projekt „Poprawa funkcjonowania
transportu miejskiego w Siedlcach – III etap”, na który uzyskano dofinansowanie ze środków
EFRR w ramach RPO WM 2007-2013, Działanie 5.1.
W ramach projektu zakupionych zostało 11 autobusów niskopodłogowych, przystosowanych
do zasilania ekologicznymi biopaliwami, spełniających normę emisji spalin min. EURO 5,

dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych. Ponadto doposażono autobusy w elementy
podnoszące użyteczność transportu publicznego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego
(kasowniki elektroniczne, kierunkowe wyświetlacze elektroniczne, elektroniczne tablice
informacji wewnętrznej, systemy informacji dźwiękowej wewnętrznej i zewnętrznej,
autokomputery z modułem łączności autobus-baza do wymiany danych, zarządzania
i rejestracji sprzedaży, z zapowiedziami głosowymi, systemy kontroli parametrów jazdy,
radiotelefony do komunikacji kierowcy z dyspozytorem, system ppoż. system monitoringu
wewnętrznego).
Spółka PKS od 2011 r wycofuje się z eksploatacji autobusów o dużej emisji spalin,
przestarzałych technologicznie.
C.14.3. Integracja różnych form transportu zbiorowego w obszarze miasta.
Zadanie jest realizowane w zakresie dostosowania komunikacji rozkładowej do godzin pracy
przedsiębiorstw i innych instytucji np. szkół oraz połączeń z komunikacją kolejową i miejską
jak również w zakresie dostosowywania przez przewoźników usług własnych do usług innych
przewoźników, tak aby zapewnić jak najszerszy dostęp komunikacji miejskiej mieszkańcom
i ograniczyć ruch samochodów osobowych na terenie miasta. W tym celu na bieżąco
analizowane są rozkłady zarówno PKP, PKS jak i MPK aby zapewnić jak najdogodniejsze
połączenia dla podróżujących
Zadanie nie jest realizowane w zakresie sprzedaży zintegrowanego biletu na przejazd
komunikacją miejską i kolejową.
Cel strategiczny D. Siedlce miastem społeczeństwa obywatelskiego, wygodnym

i bezpiecznym
Cel Operacyjny D.15. Aktywizacja społeczności lokalnej, w tym organizacji pożytku
publicznego.
Podejmowane działania służące osiągnięciu założonego celu:
D.15.1. Wspieranie wzrostu zaangażowania obywatelskiego w życiu publicznym.
Wspieranie wzrostu zaangażowania mieszkańców w życie publiczne odbywa się poprzez
różnorodne formy współpracy z organizacjami pozarządowymi. Do form współpracy zalicza
się m.in. zlecanie realizacji zadań publicznych, tworzenie wspólnych zespołów,
konsultowanie projektów aktów normatywnych mających wpływ na funkcjonowanie
siedleckich organizacji pozarządowych, współpraca przy organizowaniu imprez kulturalnych i
sportowych.
Corocznie Rada Miasta uchwala program współpracy Miasta Siedlce z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
określając w nim m.in. sfery współdziałania i limity środków finansowych na wspieranie
realizacji zadań publicznych przez jednostki sektora pozarządowego.
W 2011 r. na dofinansowanie działań podejmowanych przez podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego została wydatkowana kwota 7.292.718,83 zł.
W 2012 r. na dotacje na realizację zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym
została przewidziana kwota 8.168.000 zł, w tym 3.433.000 zł na zadania z zakresu
współzawodnictwa i szkolenia sportowego.

D.15.2. Aktywizacja, wzmocnienie potencjału i stymulowanie powstawania struktur
organizacji pozarządowych.
Na zlecenie Miasta Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Styl Życia” w Siedlcach realizuje
zadanie polegające na prowadzeniu Siedleckiego Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych.
Głównym zadaniem Centrum jest pomoc merytoryczna w zakresie tworzenia i
funkcjonowania organizacji pozarządowych, organizowanie szkoleń m.in. w zakresie
pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych, prowadzenia księgowości, organizacji pracy
stowarzyszenia, angażowania wolontariuszy i budowania partnerstw lokalnych.
W 2011-12 na wsparcie działalności Centrum w budżecie miasta przewidziano kwotę 40.000
zł rocznie.
D.15.3. Wspieranie działań podejmowanych przez podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.
Na podstawie postanowień ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) oraz
programów współpracy z organizacjami pozarządowymi Miasto Siedlce wspiera działalność
podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
W budżecie na 2011 roku przeznaczono środki na wsparcie realizacji zadań publicznych przez
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w następujących sferach:
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
2 204 863,22
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

7 000,00

- ochrona i promocja zdrowia

8 645,59

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

48 988,57

- nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

18 000,00

- wypoczynek dzieci i młodzieży

154 000,00

- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

153 000,00

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- turystyka i krajoznawstwo

2 950 566,45
57 850,00

- porządek i bezpieczeństwo publiczne

5 000,00

- promocja i organizacja wolontariatu

13 000,00

- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
- działania wspierające funkcjonowanie organizacji pozarządowych

635 805,00
1 036 000,00
7 292 718,83

W 2012 roku dofinansowaniem z budżetu Miasta zostały objęte zadania publiczne w
następujących sferach:
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
2 273 000,00
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

10 000,00

- ochrona i promocja zdrowia

32 000,00

- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

60 000,00

- nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

20 000,00

- wypoczynek dzieci i młodzieży

160 000,00

- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

180 000,00

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

390 000,00

- turystyka i krajoznawstwo

70 000,00

- porządek i bezpieczeństwo publiczne

5 000,00

- promocja i organizacja wolontariatu

20 000,00

- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

775 000,00

- działania wspierające funkcjonowanie organizacji pozarządowych

750 000,00
4 735 000,00

Ponadto na podstawie postanowień ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr
127, poz. 857, z późn. zm.) w budżecie miasta zostały przewidziane środki na wspieranie
współzawodnictwa i szkolenia sportowego w wysokości 3.418.000 zł.
D.15.4. Budowa partnerstwa lokalnego na rzecz realizacji aktywnej polityki społecznej
W Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Siedlce do roku 2015,
uchwalonej Uchwałą Nr XXVI/285/2008 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 lutego 2008 roku,
zostały określone cele, których realizacja będzie wymagała współdziałania jednostek pomocy
społecznej z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Osiągnięcie zakładanych celów będzie możliwe również przy zaangażowaniu podmiotów
gospodarczych w roli partnerów lub sponsorów.
Cel Operacyjny D.16. Poprawa bezpieczeństwa publicznego.
Podejmowane działania służące osiągnięciu założonego celu:
D.16.1. Wspomaganie funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży
Miejskiej poprzez wyposażenie w sprzęt oraz pomoc w rozbudowie bazy szkoleniowej
W 2011 r., na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy miastem Siedlce a Mazowieckim
Komendantem Wojewódzkim Policji, miasto wyposażyło Komendę Miejską Policji w
Siedlcach w nw. sprzęt:
 radarowy miernik prędkości Iskra-1 - 2 szt. w kwocie 15.990 zł,
 aparat Sony SLTA35Y (wraz z kartą pamięci i torbą) - 2 szt. w kwocie 6.130 zł,
 karta pamięci Kingston SD 2GB - 8 szt. w kwocie 154,49 zł,
 latarka ładowalna SL20XP Led12/230V wraz z nakładką sygnalizacyjną - 4 szt.
w kwocie 2.722,80 zł.
 komputer Actina Sierra P – 1 szt. w kwocie 2155,02 zł.
 latarki Mag Charger RN4019 - 3 szt. w kwocie 1.470 zł.

Łączna kwota zakupu powyższego sprzętu wyniosła 28 622,31 zł (środki finansowe na
zakup sprzętu zostały przekazane w ramach wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia
Policji).
Ponadto udzielono dotację w kwocie 700 000 zł. na dofinansowanie zadań pn. „remont
budynków KM Policji w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 66.
W 2011 r. miasto wyposażyło Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej
w Siedlcach w nw. sprzęt:
 moduł systemu SWD-ST - mapa ST3 wraz z rozszerzeniami funkcjonalności – 1 szt.
w kwocie 2025 zł,
 mapa cyfrowa miasta w wersji transport – 1 szt. w kwocie 2430 zł,
 pakiety do dekontaminacji wstępnej - 5 szt. w kwocie 648 zł,
 komputer DELL OptiPlex 990 MT – 1 szt. w kwocie 5658 zł,
 telewizor LG TV 42LV4500 – 1 szt. w kwocie 2399 zł.
Ponadto, przekazano kwotę 45000 zł na sfinansowanie wydatków na zakup materiałów
potrzebnych do dostosowania w roku 2011 garażu JRG nr 2 w Siedlcach do stacjonowania
nowego samochodu ratownictwa wysokościowego SDH-25.
Łączna kwota zakupionego sprzętu wraz z dotacją wyniosła kwotę 58 160 zł.
D.16.2. Wspieranie inicjatyw prowadzących do ograniczenia zjawiska alkoholizmu i
przestępczości, w tym programów edukacyjnych przeciwdziałania patologiom
społecznym
Działania profilaktyczne skierowane do młodzieży opierały się zarówno na pomocy
i wspieraniu programów szkolnych jak i realizowanych przez organizacje pozarządowe.
Szkoły wspierano głównie poprzez zakup profilaktycznych spektakli teatralnych (30) jak
i prenumeratę czasopism specjalistycznych (Remedium, Wychowawca). Konsultowano także
zespoły klasowe.
Prowadzone były zajęcia sportowe jako forma działań profilaktycznych mająca na celu
organizowanie wolnego czasu młodzieży w okresie wakacji . Zajęcia takie organizował Klub
Abstynentów STYL ŻYCIA, Uczniowski Klub Sportowy „SP DWUNASTKA”, UKS
„Dwójka”, UKS „Prometeusz”. Organizowano profilaktyczne zajęcia sportowe w okresie
roku szkolnego we wszystkich typach szkół na terenie Miasta – realizator Powiatowy Szkolny
Związek Sportowy w Siedlcach, oraz zajęcia sportowo rekreacyjne dla młodzieży osiedla
Romanówka (UKS SP Dwunastka).
Na terenie miasta w 2011 roku działało 6 świetlic dla dzieci. Ich działaniem objęto łącznie
250 dzieci. Miasto dofinansowywało zarówno programy merytoryczne jak i dożywianie
dzieci uczestniczących w zajęciach.
Jednym z ważnych zadań w tym obszarze wspieranym przez miasto były działania z zakresu
reintegracji społecznej i zawodowej prowadzone przez Caritas Diecezji Siedleckiej w ramach
powstałego w 2006 roku Centrum Integracji Społecznej .W okresie 2011 roku łącznie
przyjęto do Centrum 71 osób trwale bezrobotnych, które rozpoczęły zajęcia, uczestniczyły w
zajęciach 109 osób ( w tym 56 kobiet).Wszyscy realizowali indywidualny program
zatrudnienia socjalnego.
W Katolickim Radiu Podlasie emitowany był cykl audycji poświęconych dorosłym dzieciom
alkoholików, oraz osobom współuzależnionym. Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udzielał informacji i wywiadów miejscowej
prasie w zakresie problemów alkoholowych i narkomanii.

D.16.3. Wprowadzenie nadzoru miejsc szczególnie niebezpiecznych, m.in. poprzez
rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego
W roku 2011 Miasto wybudowało trzy punkty kamerowe wraz z doposażeniem w licencje
programowe punktu monitoringu miejskiego na skrzyżowaniach następujących ulic:
1. 11 Listopada - Bpa Świrskiego – Niedziałka
2. Czerwonego Krzyża - Bpa Świrskiego
3. Konarskiego - Bpa Świrskiego
W czasie ostatniego roku trwały konsultację ze Strażą Miejską, Policją i Biurem
Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Miasta Siedlce. Ustalono newralgiczne punkty i ustalono
ze Miasto wykona w 2012 roku przy ul. Sienkiewicza jedno połączenie radiowe wraz
z instalacją kamery i doposażeniem w licencję programu do monitorowania.
Reszta będzie wykonywana po wybudowaniu sieci szerokopasmowej, która to stanowić
będzie bazę dla potrzeb monitoringu miasta.
Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji i Straży Miejskiej prowadzili wzmożone
patrole rejonów o statystycznie wyższym współczynniku popełnianych wykroczeń w postaci
wybryków chuligańskich. Są to okolice dworca kolejowego i dworca autobusowego, rejony
odbywających się dyskotek oraz tereny wokół siedleckiego zalewu.
Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 18 maja 2011 r. pomiędzy Prezydentem Miasta
Siedlce a Komendantem Miejskim Policji w Siedlcach przekazano środki finansowe na
Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego w związku z realizacją programu
„Zero Tolerancji”, z których finansowane zostały dodatkowe koszty siedleckiej Policji
związane z prowadzeniem tego przedsięwzięcia.
D.16.4. Rozbudowa systemu zarządzania i reagowania kryzysowego w mieście.
W omawianym okresie prowadzone były działania mające na celu utrzymanie systemu
alarmowego w ciągłej gotowości i dobrym stanie technicznym. Ponadto system alarmowy jest
na bieżąco poddawany kontrolom poprzez jego testowanie i przegląd.
Cel Operacyjny D.17. Poprawa bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców.
Podejmowane działania służące osiągnięciu założonego celu:
D.17.1. Osłona rodzin o najniższych dochodach poprzez działania jednostek pomocy
społecznej i organizacji pozarządowych
System pomocy społecznej w mieście tworzą jednostki samorządowe, organizacje
pozarządowe, kościoły, fundacje i stowarzyszenia działające w obszarze pomocy społecznej.
Mieszkańcy miasta, potrzebujący wsparcia, spełniający kryteria określone w obowiązujących
przepisach prawa, obejmowani są wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W 2011 roku
wsparciem w formie pracy socjalnej oraz pomocą pieniężną i niepieniężną, udzielanymi na podstawie
ustawy o pomocy społecznej, objęto łącznie 2.574 rodziny , w 2012 roku wsparciem objęto łącznie
2483 rodziny.

Realizacja świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej
01.01.2011 – 31.12.2011

Liczba osób
(rodzin)
objętych
pomocą

Liczba
świadcze
ń

Wydatki

1705580

491 osób

4898

1.804.896,81

8263

1781693

1487
rodzin

9038

2.232.098,36

47 osób

8873

280000

54 osoby

9691

280.000,00

Usługi opiekuńcze

201 osób

80513

925978

191osób

75478

903.720,97

Specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z
zaburzeniami psychicznymi

18 osób

2116

92150

21 osób

2095,75

88.900,00

Obiady dla najuboższych
(dorosłych) w Stowarzyszeniu
im. H.Ch.Kofoeda)

178 osób

22838

126965

180 osób

22887

126.975,80

Obiady dla dzieci w szkole i
przedszkolu

1181 osób

136737

479734

1235 osób

144568

540.145,90

4061

1133925

1301
rodzin

2822

Rodzaj świadczenia

Liczba osób
(rodzin)
objętych
pomocą

01.01.2012 – 31.12.2012

Liczba
świadczeń

Wydatki

488 osób

4848

1360 rodzin

Schronienie

Zasiłki stałe
Zasiłki okresowe

Zasiłki celowe (m. in. na
dożywianie, opał, leki, odzież,
bilet)

1535 rodzin

w zł

w zł

1.030.251,29

sprawienie pogrzebu

23 osoby

23

15181

30 osób

30

24.795,84

odpłatność miasta za pobyt osób
w dps na terenie innej gminy
składki na ubezpieczenie
zdrowotne za osoby pobierające
zasiłek stały, niepodlegające
obowiązkowi ubezp. zdr. z
innego tytułu
składki na ubezpieczenie
zdrowotne za osoby objęte IPZS
w CIS, niepodlegające
obowiązkowi ubezp. zdr. z
innego tytułu

38 osób

392

794813

45 osób

458

965.431,20

439 osób

4288

152337

450 osób

4423

153.260,01

78 osób

389

16663

70 osoby

389

16.162,38

Pomoc w formie obiadów i zasiłków celowych na dożywianie przyznawana była i jest
w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Całkowity koszt realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2011 r.
wyniósł 1.042.050 zł, w 2012 r. - 973.896,30 zł.
Ponadto MOPR udziela pomocy:
- na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych – w 2011 roku średnio miesięcznie 3.580
rodzinom na łączną kwotę 12.324.261 zł, w 2012 r. 3430 rodzinom na łączną kwotę
12.173.344,00 zł;
- na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – w 2011 roku średnio
miesięcznie 459 rodzinom na łączną kwotę 2.968.592 zł, w 2012 r. 453 rodzinom na łączną
kwotę 3.139.487,00 zł.

Rodziny najuboższe, poza pomocą pieniężną, mają możliwość uzyskania wsparcia
rzeczowego w postaci odzieży, sprzętu gospodarstwa domowego i żywności. Wielkość
pomocy żywnościowej w ostatnich latach znacząco wzrosła, w szczególności w związku
z przekazywaniem przez kraje Unii Europejskiej nadwyżek produktów żywnościowych
w ramach Programu PEAD. Realizatorem tego Programu mogą być wyłącznie organizacje
pozarządowe. Dystrybucją żywności unijnej w naszym Mieście zajmuje się w szczególności
Polski Komitet Pomocy Społecznej, Caritas Diecezji Siedleckiej, punkty charytatywne przy
parafiach i Bank Żywności. MOPR wydaje podopiecznym Ośrodka zaświadczenia
o spełnianiu przesłanek do otrzymania pomocy w ramach Programu.
Zadania z zakresu pomocy społecznej zlecane są również do realizacji organizacjom
pozarządowym.
W grudniu 2010 r. Prezydent Miasta Siedlce zlecił organizacjom pozarządowym, na podstawie
otwartych konkursów ofert, realizację w 2011 r. następujących zadań z zakresu pomocy społecznej:

 działania socjalno – bytowe na rzecz osób bezdomnych, w szczególności poprzez
prowadzenie noclegowni wraz z zapewnieniem jednego gorącego posiłku – wsparcie
realizacji zadania. Dotację w wysokości 280.000,00 zł przyznano Zarządowi
Rejonowemu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Siedlcach. Ze schronienia
w noclegowni skorzystało 47 osób bezdomnych, skierowanych decyzją MOPR
 zapewnienie pomocy w postaci gorącego posiłku osobom, które własnym staraniem
nie mogą go sobie zapewnić – wsparcie realizacji zadania. Dotację w wysokości
135.000,00 zł przyznano Stowarzyszeniu Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i
Resocjalizacji im. H.Ch.Kofoeda |w Siedlcach. Z pomocy skorzystało 178 osób
skierowanych decyzją MOPR.
 organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w
miejscu zamieszkania osoby, która wymaga takiej pomocy – Miasto Siedlce pokryło
pełne koszty realizacji zadania. Fundusze w wysokości 1.000.000,00 zł przyznano
Zarządowi Rejonowemu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Siedlcach. Z
pomocy skorzystało 201 osób skierowanych decyzją MOPR.
 pomoc rzeczowa dla rodzin najuboższych, w szczególności poprzez prowadzenie
magazynu odzieży, sprzętu domowego, żywności itp. – wsparcie realizacji zadania.
Dotację w wysokości 169.000,00 zł przyznano Zarządowi Rejonowemu Polskiego
Komitetu Pomocy Społecznej w Siedlcach. Z pomocy skorzystało 3.500 osób.
 pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym, w szczególności
poprzez prowadzenie łaźni – wsparcie realizacji zadania. Dotację w wysokości
8.000,00 zł przyznano Stowarzyszeniu Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i
Resocjalizacji im. H.Ch.Kofoeda w Siedlcach. Z pomocy skorzystało 217 osób.
 świadczenie usług pralniczych – wsparcie realizacji zadania. Dotację w wysokości
8.000,00 zł przyznano Stowarzyszeniu Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i
Resocjalizacji im. H.Ch.Kofoeda w Siedlcach. Z pomocy skorzystały 393 osoby.
 wspieranie organizacji zajmujących się pozyskiwaniem żywności i jej dystrybucją na
rzecz innych podmiotów – wsparcie realizacji zadania. Dotację w łącznej kwocie
310.000,00 zł rozdzielono pomiędzy Bankowi Żywności w Siedlcach, Caritas
Diecezji Siedleckiej oraz Zarządowi Rejonowemu Polskiego Komitetu Pomocy
Społecznej w Siedlcach.
 prowadzenie magazynu i wypożyczalni sprzętów ortopedycznych oraz sprzętu
rehabilitacyjnego – wsparcie realizacji zadania. Dotację w łącznej kwocie 52.000,00
zł przyznano Caritas Diecezji Siedleckiej oraz Zarządowi Rejonowemu Polskiego
Komitetu Pomocy Społecznej w Siedlcach. Z usług podmiotów skorzystało łącznie
228 osób.

 opieka nad dziećmi i młodzieżą z rodzin najuboższych, zaniedbanych wychowawczo
i zagrożonych kontaktami ze środowiskami patologicznymi, w szczególności
poprzez organizowanie i prowadzenie ognisk wychowawczych, świetlic i klubów
środowiskowych – wsparcie realizacji zadania. Dotację w łącznej kwocie
300.000,00 zł przyznano Stowarzyszeniu „ABEON” w Siedlcach, Stowarzyszeniu
Rodzin Abstynenckich „Styl Życia” w Siedlcach, Caritas Diecezji Siedleckiej – przy
Parafii p.w. Św. Stanisława w Siedlcach, Caritas Diecezji Siedleckiej – przy ul.
Świrskiego 57 w Siedlcach, Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Zarządowi Oddziału
Miasta i Powiatu w Siedlcach, Stowarzyszeniu Domu Dziecka - Pomnika im. Dzieci
Zamojszczyzny w Siedlcach, Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Józefa
w Siedlcach. Do świetlic uczęszczało łącznie 235 dzieci.
W grudniu 2011 r. Prezydent Miasta Siedlce zlecił na podstawie otwartych konkursów
ofert realizację w 2012 r. następujących zadań z zakresu pomocy społecznej:
- Działania socjalno – bytowe na rzecz osób bezdomnych, w szczególności poprzez
prowadzenie noclegowni wraz z zapewnieniem jednego gorącego posiłku – wsparcie
realizacji zadania. Dotację w wysokości 280.000,00 zł przyznano Zarządowi
Rejonowemu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Siedlcach.
- Zapewnienie pomocy w postaci gorącego posiłku osobom, które własnym staraniem
nie mogą go sobie zapewnić – wsparcie realizacji zadania. Dotację w wysokości
135.000,00 zł przyznano Stowarzyszeniu Pomocy Społecznej, Rehabilitacji
i Resocjalizacji im. H.Ch.Kofoeda w Siedlcach.
- Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych,
w miejscu zamieszkania osoby, która wymaga takiej pomocy – Miasto Siedlce pokryło
pełne koszty realizacji zadania. Fundusze w wysokości 946.000,00 zł przyznano
Zarządowi Rejonowemu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Siedlcach.
- Pomoc rzeczowa dla rodzin najuboższych, w szczególności poprzez prowadzenie
magazynu odzieży, sprzętu domowego, żywności itp. – wsparcie realizacji zadania.
Dotację w wysokości 175.000,00 zł przyznano Zarządowi Rejonowemu Polskiego
Komitetu Pomocy Społecznej w Siedlcach.
- Pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym, w szczególności
poprzez prowadzenie łaźni – wsparcie realizacji zadania. Dotację w wysokości
8.000,00 zł przyznano Stowarzyszeniu Pomocy Społecznej, Rehabilitacji
i Resocjalizacji im. H.Ch.Kofoeda w Siedlcach.
- Świadczenie usług pralniczych – wsparcie realizacji zadania. Dotację w wysokości
8.000,00 zł przyznano Stowarzyszeniu Pomocy Społecznej, Rehabilitacji
i Resocjalizacji im. H.Ch.Kofoeda w Siedlcach.
- Wspieranie organizacji zajmujących się pozyskiwaniem żywności i jej dystrybucją na
rzecz innych podmiotów – wsparcie realizacji zadania. Dotację w łącznej kwocie
170.000,00 zł rozdzielono pomiędzy Bankowi Żywności w Siedlcach, Caritas Diecezji
Siedleckiej oraz Zarządowi Rejonowemu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
w Siedlcach.
- Prowadzenie magazynu i wypożyczalni sprzętów ortopedycznych oraz sprzętu
rehabilitacyjnego – wsparcie realizacji zadania. Dotację w łącznej kwocie 52.000,00 zł
przyznano Caritas Diecezji Siedleckiej oraz Zarządowi Rejonowemu Polskiego
Komitetu Pomocy Społecznej w Siedlcach.
- Opieka nad dziećmi i młodzieżą z rodzin najuboższych, zaniedbanych wychowawczo
i zagrożonych kontaktami ze środowiskami patologicznymi, w szczególności poprzez

organizowanie i prowadzenie ognisk wychowawczych, świetlic i klubów
środowiskowych – wsparcie realizacji zadania. Dotacje w łącznej kwocie 350.000,00
zł przyznano Stowarzyszeniu „ABEON” w Siedlcach, Stowarzyszeniu Rodzin
Abstynenckich „Styl Życia” w Siedlcach, Caritas Diecezji Siedleckiej – przy Parafii
p.w. Św. Stanisława w Siedlcach, Caritas Diecezji Siedleckiej – przy ul. Świrskiego
57 w Siedlcach, Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Zarządowi Oddziału Miasta i Powiatu
w Siedlcach, Stowarzyszeniu Domu Dziecka - Pomnika im. Dzieci Zamojszczyzny
w Siedlcach, Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Józefa w Siedlcach.
Ponadto Miasto Siedlce wsparło w 2012 r. kwotą 15.000,00 zł organizację przez Zarząd
Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Siedlcach imprezy choinkowej
z paczkami dla dzieci z rodzin najuboższych.
Organizacją ww. konkursów oraz nadzorem nad prawidłową realizacją zadań zleconych
zajmuje się w imieniu Prezydenta Miasta Siedlce Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Siedlcach.
Na terenie Miasta Siedlce funkcjonuje „Dom nad Stawami” Dom Pomocy Społecznej,
dysponujący 100 miejscami, zapewniający całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku
i przewlekle somatycznie chorym.
Od 01.01.2012 r. funkcjonuje również Dzienny Dom Pobytu – ośrodek wsparcia dla
osób w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chorych i niepełnosprawnych,
dysponujący 30 miejscami, w tym 5 miejscami okresowego całodobowego pobytu. Osoby
z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawne intelektualnie mają możliwość uzyskania
wsparcia w formie uczestnictwa w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy przy
Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (dysponującym 30 miejscami), w Środowiskowym
Domu Samopomocy w Siedlcach dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób
z autyzmem (dysponującym 20 miejscami), w Warsztacie Terapii Zajęciowej i Zakładzie
Aktywności Zawodowej prowadzonych przez Caritas Diecezji Siedleckiej.
D.17.2. Pomoc socjalno-bytowa dla osób bezdomnych – organizacja noclegowni
Pomoc socjalno – bytową dla osób bezdomnych zapewnia Noclegownia prowadzona przez
Polski Komitet Pomocy Społecznej. Działalność Noclegowni znajdującej się
w Siedlcach przy ul. Południowej 1 dotowana jest przez Miasto Siedlce (280.000 zł rocznie).
Bezdomni kierowani są do Placówki na podstawie decyzji administracyjnych wydawanych
przez MOPR w Siedlcach. Organizacja prowadząca Noclegownię zapewnia 40 miejsc
noclegowych oraz jeden gorący posiłek dziennie.
W 2011 r. z pomocy Noclegowni skorzystało 47 bezdomnych, a w 2012 r. 40 bezdomnych.
Osoby bezdomne objęte są również wsparciem w formie świadczeń pieniężnych
przyznawanych i wypłacanych przez MOPR.
D.17.3. Zapewnienie opieki nad dziećmi i młodzieżą z rodzin najuboższych,
zaniedbanych wychowawczo i zagrożonych kontaktami ze środowiskami patologicznymi
W 2011 r. Miasto Siedlce zleciło prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych
wsparcia dziennego 6 organizacjom pozarządowym, które zagwarantowały łączną liczbę 165
miejsc dla dzieci z terenu miasta Siedlce. Na ten cel w budżecie Miasta Siedlce na 2011 r.
przewidziano dotację w łącznej kwocie 300.000,00 zł.
W 2012 r. Miasto Siedlce zleciło prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych
wsparcia dziennego 6 organizacjom pozarządowym. W I połowie 2012 r. placówki wsparcia
dziennego zagwarantowały łączną liczbę 164 miejsc dla dzieci z terenu miasta Siedlce.
Na ten cel w budżecie Miasta Siedlce na 2012 r. przewidziano dotację w łącznej kwocie
350.000,00 zł.

Ponadto w od 01.01.2011 r. do 30.06.2012 r., na terenie miasta Siedlce funkcjonowały dwie
placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego (Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w
Siedlcach oraz Wioska Dziecięca SOS w Siedlcach) oraz jedna placówka typu
socjalizacyjnego („Dom pod Kasztanami” Dom Dziecka w Siedlcach), zapewniające
dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej, całodobową opiekę
i wychowanie oraz zaspokajające ich niezbędne potrzeby bytowe i rozwojowe.
Podstawowe dane dot. ww. placówek w 2011 r. przedstawiają się następująco:
Liczba dzieci przebywających
Średnie miesięczne wydatki
w Placówce w poszczególnych
przeznaczone na utrzymanie
miesiącach (dane na koniec
dziecka w placówkach op. każdego kwartału)
wych. znajdujących się na terenie
miasta Siedlce w 2011 r.
I
II
III
IV

Nazwa placówki

Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w
Siedlcach
Wioska Dziecięca
Siedlcach

SOS

5

w

„Dom pod Kasztanami” Dom
Dziecka w Siedlcach

5

4

5

2.611,68 zł

75

75

70

70

4.136,11 zł (kwota do
uregulowania przez powiaty
2.700,00 zł)

32

30

33

27

4.321,11 zł

Podstawowe dane dot. ww. placówek w I połowie 2012 r. przedstawiają się następująco:

Nazwa placówki

Rodzinny Dom Dziecka Nr
1 w Siedlcach

Liczba dzieci przebywających Średnie miesięczne wydatki
w Placówce w poszczególnych przeznaczone na utrzymanie
miesiącach (dane na koniec
dziecka w Placówkach op. wych. znajdujących się na
każdego miesiąca).
terenie miasta Siedlce w
I
II III IV V VI
2012 r.
5

5

5

4

3

3*

2.521,23 zł

Wioska Dziecięca SOS w
76
Siedlcach

72

75

74

75

77

3.862,12 zł (kwota do
uregulowania przez powiaty
2.700,00 zł)

„Dom pod Kasztanami”
28
Dom Dziecka w Siedlcach

33

31

32

33

31

4.353,30 zł

* - Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 na podstawie uchwały Rady Miasta Siedlce z dniem
01.07.2012 r. przestał być placówką opiekuńczo – wychowawczą
Miasto Siedlce zleca Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce w Polsce prowadzenie placówki
opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego. W okresie sprawozdawczym w Wiosce
Dziecięcej znajdowały się dzieci z 25 powiatów. Dzieci pozbawione opieki rodziców
biologicznych umieszczane są również w rodzinach zastępczych.
W 2011 roku wykonano: Okno życia w budynku Domu Dziecka przy ulicy Daszyńskiego 10

D.17.4. Budowa i modernizacja bazy placówek pomocy społecznej oraz poprawa jakości
jej wyposażenia, w tym realizacja programów dostosowawczych
W 2011roku wykonana została adaptacja budynku przy ul. Starzyńskiego 4 na potrzeby magazynu
żywności i sprzętu ortopedycznego.

W 2011 roku MOPR zakupił 8 komputerów, serwer i kopiarkę za łączną kwotę 30.750,16 zł.
z przeznaczeniem dla Domu Dziecka w Siedlcach tj. obiektów położonych przy ul.
Daszyńskiego 10, których adaptację ukończono w 2010 roku. Jest to wyposażenie zgodne
z aktualnie obowiązującymi standardami placówek opiekuńczo – wychowawczych.
D.17.5. Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych oraz osób
niepełnosprawnych
Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach w ramach aktywizacji zawodowe osób długotrwale
bezrobotnych podejmował następujące działania: pośrednictwo pracy, poradnictwo
zawodowe i informacja zawodowa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, realizował
programy finansowane ze środków Funduszu Pracy: pomoc finansowa na podjęcie
działalności gospodarczej, wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy, szkolenia,
refundacja kosztów studiów podyplomowych, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace
społecznie użyteczne, staż, dodatek aktywizacyjny, Centrum Integracji Społecznej.
W okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach realizował
Projekt systemowy „Moda na sukces” w ramach Poddziałania 6.1.3 „Poprawa zdolności do
zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu było wsparcie osób bezrobotnych
mających największe trudności z wejściem lub powrotem na rynek pracy.
W okresie od 1.01 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach
realizuje Projekt „Krok do jakości” w ramach Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych
i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest kontynuacją
projektu „Stawiamy na jakość”, realizowanego w okresie 01.06.2009 – 31.12.2010. Głównym
celem projektu jest zwiększenie zasięgu oddziaływania aktywnej polityki rynku pracy
poprzez podwyższenie jakości usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach, działając w imieniu Prezydenta Miasta
Siedlce, w 2011 r. organizował i koordynował realizację prac społecznie użytecznych na
terenie miasta Siedlce. Prace społecznie użyteczne są instrumentem reintegracji społeczno –
zawodowej beneficjentów pomocy społecznej. Uczestnikami prac są osoby bezrobotne bez
prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Prace społecznie użyteczne
organizowane były w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach
pozarządowych statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności
lokalnej, organizacjach pozarządowych realizujących zadania pomocy społecznej oraz w
instytucjach działających na rzecz społeczności lokalnej, nie działających w celu
maksymalizacji zysku.
W 2011 roku 40 podmiotów organizujących prace społecznie użyteczne, zgłosiło
zapotrzebowanie na 249 miejsc pracy. Ze względu na ograniczone środki z Funduszu Pracy
do wykonywania prac zostało skierowanych 100 osób bezrobotnych, z czego 79 osób
pracowało nieprzerwanie przez okres, na jaki otrzymało skierowanie. Czas pracy w ramach
prac społecznie użytecznych nie może przekroczyć 10 godzin tygodniowo. Uczestnicy za
wykonywaną pracę otrzymują świadczenie w kwocie 7,30 zł za 1 godzinę pracy (do końca
maja 2011 r. 7,10 zł).

Realizacja prac społecznie użytecznych odbywała się we współpracy z Powiatowym Urzędem
Pracy w Siedlcach. Urząd, na podstawie imiennych propozycji Ośrodka, wydawał
skierowania osobom bezrobotnym, a także dokonywał refundacji ze środków Funduszu Pracy,
kwot wypłaconych świadczeń pieniężnych za wykonane prace społecznie użyteczne
w wysokości 60% minimalnej kwoty przysługującego świadczenia.
W 2011 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach, po raz czwarty, realizował
projekt „Stawiam na siebie!”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu było
podniesienie aktywności społeczno-zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia,
korzystających z pomocy społecznej. Wsparciem zostało objętych 80 osób. W ramach
projektu zorganizowane zostały warsztaty umiejętności społeczno-zawodowych, z zakresu
savoir-vivre'u, umiejętności wychowawczych i kursy zawodowe.
Całkowity koszt realizacji projektu 607.582,80 zł, wkład własny do projektu wyniósł
63.796,19 zł. Projekt realizowały 72 osoby. Po jego zakończeniu 6 osób podjęło zatrudnienie
na otwartym rynku pracy, 1 osoba przystąpiła do realizacji programu zatrudnienia socjalnego
w Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach, 6 osób wykonywało prace społecznie
użyteczne, a 2 osoby kontynuowały naukę.
D.17.6. Realizacja programów edukacyjnych przeciwdziałania patologiom społecznym
Większość zadań prowadzonych było przez organizacje pozarządowe
na zasadzie
ogłaszanych otwartych konkursów ofert programowych. Wszystkie projekty podlegały ocenie
komisji
konkursowej
powołanej
przez
Prezydenta
Miasta.
Stowarzyszenia
i instytucje miały możliwość konsultacji programów w Urzędzie, uzyskiwały także pomoc
merytoryczną.
Łącznie realizowano 15 programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania
alkoholizmowi.
Działania z zakresu narkomanii.
Realizację zadań programu zlecano organizacjom pozarządowym, w ramach otwartych
konkursów ofert.
Konkursy dotyczyły zadań własnych gminy, takich jak: udzielanie rodzinom osób w których
występuje problem narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, prowadzenie
działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania
narkomanii, pomocy społecznej tym rodzinom.
Caritas Diecezji Siedleckiej. Program „Pomoc terapeutyczna, psychospołeczna i prawna
rodzinom, w których występuje problem narkomanii”
Program pomocy psychospołecznej i prawnej adresowany jest głównie do osób
korzystających z pomocy Centrum Charytatywnego Caritas Diecezji Siedleckiej.
Uruchomiony w 2006 roku, kontynuowany w 2011 przez psychologa, instruktora terapii
uzależnień oraz prawnika obejmował pomocą , w tym także socjalna około 80 rodzin w
trudnej sytuacji materialnej i społecznej wynikającej z uzależnienia od narkotyków członka
rodziny. Środki wykorzystane na ten cel to 30 240 zł.
Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży ABEON w Siedlcach – Projekt „Zdrowo –
aktywnie – kreatywnie . Warsztaty psychoprofilaktyczne dla gimnazjalistów”
W prowadzonych zajęciach uczestniczyło
łącznie 235 gimnazjalistów i kilkunastu
wolontariuszy i wychowawców świetlic, były to takie formy jak: warsztaty profilaktyczne,
zajęcia teatralne oraz warsztaty umiejętności psychologicznych dla młodzieży prowadzone
zarówno w szkołach jak i swietlicy. Koszt projektu – 19 925 zł
Inne działania.

Zespół Edukacji Profilaktycznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji zorganizował
spektakl „BLACKOUT” przeznaczony dla młodzieży gimnazjalnej – wobec dobrego
przyjęcia spektaklu przez młodzież jak i ekspertów (pedagogów, wychowawców) ta forma
profilaktyki była kontynuowana w 2011 roku i objęła w Siedlcach ponad 1.500 młodzieży ze
szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych w Siedlcach. Kontynuowano także akcję
Profilaktyka a Teatr (PaT) tworząc warunki do edukacji liderów młodzieżowych.
Kontynuowano działania w ramach kampanii medialnej Bliżej siebie – dalej od narkotyków
organizowanej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej kolportowano na terenie
Siedlec poradnik dla rodziców „Szukaj porozumienia ze swoim dzieckiem”, podnoszącym
głównie zagadnienia dotyczące eksperymentowana przez młodzież ze środkami odurzającymi.
Ponadto przeprowadzono akcję edukacyjną wśród rodziców uczniów szkół wszystkich typów
(gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) kolportując ulotkę dotyczącą tzw. „dopalaczy”.
Zajęcia edukacyjne i profilaktyczne dotyczące narkotyków prowadzone były we wszystkich
szkołach na terenie miasta w ramach programów profilaktycznych realizowanych w szkołach.
Realizując kampanię edukacyjną dla ogółu społeczeństwa przeprowadzono 5 audycji
w Katolickim Radiu Podlasie oraz inspirując ukazanie się 3 artykułów w prasie lokalnej
dotyczących rzetelnej wiedzy fachowej na temat narkomanii, mitów z nią związanych, oraz
możliwości uzyskania pomocy na terenie miasta.
Cel Operacyjny D.18. Rozwój budownictwa mieszkaniowego.
Podejmowane działania służące osiągnięciu założonego celu:
D.18.1. Pozyskiwanie mieszkań socjalnych i komunalnych
Rada Miasta Siedlce uchwaliła Program Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego
w Siedlcach na lata 2009 – 2015 przyjęty uchwałą Nr XLV/643/2009 Rady Miasta Siedlce
z dnia 28 sierpnia 2009 roku, zaktualizowany uchwałą Nr LV/784/2010 Rady Miasta Siedlce
z dnia 30 kwietnia 2010 roku, który zakłada budowę 320 nowych komunalnych lokali
mieszkalnych (z czego 20% mają stanowić mieszkania z przeznaczeniem na lokale socjalne)
oraz budowę 20 pawilonów z 28 lokalami mieszkalnymi (socjalnymi). Zgodnie
z planowanymi założeniami w 2011 roku oddano pawilony mieszkalne przy ulicy Karowej
11a, b, c, d oraz 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy
ulicy Młynarskiej 14. W 2012 roku oddany został do użytku budynek mieszkalny przy ulicy
Kazimierza Przerwy Tetmajera 17. W trakcie realizacji jest drugi budynek przy ul. Tetmajera
z 53 mieszkaniami (stan surowy zamknięty) oraz trzeci z 46 mieszkaniami, gdzie
wykonywane jest posadowienie budynku. Ponadto opracowywana jest dokumentacja
projektowa na budynek przy ul. Spokojnej (76 mieszkań). Złożony został wniosek o wydanie
decyzji o warunkach zabudowy dwóch budynków przy ul. Geodetów (68 + 34 mieszkania)
D.18.2. Budowa mieszkań w systemie budownictwa społecznego
Budowa mieszkań w systemie budownictwa społecznego realizowana jest przez STBS Sp. z
o.o.
W 2011 r. zakończono realizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.
Gospodarczej 10 w Siedlcach. W budynku usytuowane są 23 mieszkania o łącznej
powierzchni użytkowej 1 041,18 m2, 12 garaży o powierzchni użytkowej 210,10 m2 oraz
lokal usługowy o powierzchni 101,22 m2.
W 2012 r. ukończono kolejną inwestycję - budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul.
Gospodarczej 12 w Siedlcach. W budynku zlokalizowano 59 mieszkań o łącznej powierzchni

użytkowej 2 808,33 m2, 18 garaży o powierzchni użytkowej 310,24 m2 oraz lokal usługowy
o powierzchni użytkowej 60,93 m2.
W 2012 r. rozpoczęto przygotowania do kolejnej inwestycji – dwóch budynków
mieszkalnych przy ul. Gospodarczej 15 w Siedlcach, których przewiduje się lokalizację
48 mieszkań o powierzchni użytkowej około 2 300 m2 oraz 21 garaży o powierzchni
użytkowej 370 m2. Opracowywana jest dokumentacja projektowa inwestycji.
D.18.3. Wspomaganie rewitalizacji budynków mieszkalnych.
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta zapewnia lokale zamienne
w przypadku konieczności przekwaterowania osób przy wykonywaniu rewitalizacji
budynków.
D.18.4. Remonty i modernizacje budynków komunalnych pod kątem poprawy stanu
technicznego oraz obniżenia kosztów eksploatacji .
W wyniku podjętych działań dokonano uciepłowienia następujących budynków
komunalnych:
- budynek komunalny przy ulicy Henryka Sienkiewicza 5 z 11 lokalami mieszkalnymi,
- budynek przy ulicy Józefa Piłsudskiego 61 z 6 komunalnymi lokalami mieszkalnymi,
- budynek komunalny przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 31 z 4 lokalami mieszkalnymi,
- budynek przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 29 z 3 lokalami mieszkalnymi,
- budynek komunalny przy ulicy Ignacego Daszyńskiego 2 z 18 lokalami mieszkalnymi
(montaż instalacji centralnej ciepłej wody),
- budynek komunalny przy ulicy Ignacego Daszyńskiego 2a z 27 lokalami mieszkalnymi
(montaż instalacji centralnej ciepłej wody),
- budynek komunalny przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 43 z 12 lokalami mieszkalnymi,
- budynek wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 33 z 9 komunalnymi
lokalami mieszkalnymi – w części komunalnej dokonano wymiany stolarki okiennej,
- budynek komunalny przy ulicy Spokojnej 10 z 9 lokalami mieszkalnymi (montaż
wewnętrznej instalacji gazowej).
W trakcie realizacji:
budynek komunalny przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 37d z 8 lokalami mieszkalnymi,
W 2012 roku wykonano dokumentację projektową na termomodernizację budynku
komunalnego przy ulicy Ignacego Daszyńskiego 4 z 18 lokalami mieszkalnymi oraz budynku
komunalnego przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 29a z 5 lokalami mieszkalnymi. Ponadto
opracowana została dokumentacja na uciepłowienie budynków przy ulicy Kazimierza
Pułaskiego 27 oraz Sportowej 7.
W trakcie opracowywania jest dokumentacja projektowa na:
- budynek komunalny przy ulicy Ignacego Daszyńskiego 8 z lokalami mieszkalnymi,
Podczas robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania
i centralnej ciepłej wody zamontowano wodomierze na ciepłą wodę oraz wymieniono
wodomierze zimnej wody. Ponadto w modernizowanych budynkach zamontowano na
grzejnikach elektroniczne podzielniki ciepła typu KUNDO 202K. Budynki zostały
wyposażone w kompaktowe węzły cieplne z pełną automatyką i licznikami ciepła dla potrzeb
centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody.
Zostały wykonane także roboty termomodernizacyjne w budynkach komunalnych przy ulicy
Henryka Sienkiewicza 5, Józefa Piłsudskiego 61, Spokojnej 10, 10 Lutego 7, Biskupa

Ignacego Świrskiego 15A, Bohaterów Getta 7. Obecnie prowadzone są roboty
termomodernizacyjne budynków przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 29, Kazimierza
Pułaskiego 31 oraz Kazimierza Pułaskiego 43. Miasto Siedlce planuje przeprowadzenie
termomodernizacji kolejnych budynków komunalnych.
Ponadto sukcesywnie wykonywane są prace remontowe w budynkach komunalnych,
polegające na kapitalnych remontach dachów, modernizacji sieci wodociągowych, wymiany
pionów energetycznych oraz wymianie stolarki okiennej.

Prezydent Miasta
/-/ Wojciech Kudelski

Opracował:
Wydział Programów Rozwojowych
na podstawie informacji Wydziałów Urzędu Miasta
i innych jednostek realizujących strategię.

