
RADA POWIATU 
   w Siedlcach 

BR.0002.3.2014 

 

PROTOKÓŁ  

z XXXVI Sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, 

odbytej w dniu 30 kwietnia 2014 roku 

w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, 

ul. Piłsudskiego 40 

 
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski o godzinie 1400 otworzył Sesję 

wypowiadając formułę: „Otwieram XXXVI zwyczajną Sesję Rady Powiatu  

w Siedlcach”. Powitał przybyłych gości, członków Zarządu Powiatu, Radnych  

i przedstawicieli lokalnych środków masowego przekazu.  

Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 17 Radnych,  

co wobec 21 osobowego składu Rady stanowi quorum do podejmowania 

prawomocnych uchwał, wniosków i wydawania opinii. Nieobecność swoją 

usprawiedliwili Radni: Włodzimierz Drabarek, Piotr Dymowski, Barbara 

Rybaczewska i Emil Wielogórski.  

(Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu). 

Do pełnienia funkcji sekretarzy podczas sesji wskazał Radnego Wojciecha 

Klepackiego i Radnego Andrzeja Wróbla. Zapytał Ich, czy wyrażają na to zgodę ? 

Obaj Radni wyrazili zgodę. 

Ad. 2. 

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji 2 punktu 

porządku obrad, tj. „Wnioski do porządku obrad”. Nadmienił, że porządek 

dzisiejszych obrad otrzymali wszyscy Radni wraz z zawiadomieniem o terminie  

i miejscu sesji oraz kompletem materiałów. Następnie zapytał, czy ktoś chciałby 

zgłosić jakiś wniosek ? 

Ponieważ wniosków nikt nie zgłosił, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za 

przyjęciem dzisiejszego porządku obrad ? 

 - „za” przyjęciem porządku obrad głosowało 17 Radnych 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad, 

wobec czego obrady przebiegną według kolejności:  

1. Otwarcie obrad. 

2. Wnioski do porządku obrad. 
3. Wręczenie Nagród Starosty Siedleckiego za działalność w 2013 roku. 
4. Przyjęcie protokółu z XXXV Sesji Rady Powiatu. 
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5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu. 
6. Przyjęcie informacji o działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa w 2013 roku. 
7. Przyjęcie informacji o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Siedleckim  

i działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2013 roku.  
8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”  

w Chlewiskach w 2013 roku. 
9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Mordach w 2013 roku.  
10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu  

w Kisielanach w 2013 roku. 
11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Stoku Lackim w 2013 roku. 
12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Stoku Lackim w 2013 roku.  
13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku oraz Wykazu potrzeb w zakresie pomocy 
społecznej. 

14. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON 
w 2013 roku. 

15. Przyjęcie informacji o zrealizowanych inwestycjach w Powiecie Siedleckim  
w 2013 roku. 

16. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości. 
17. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej  

na 2014 rok Powiatu Siedleckiego. 
18. Informacja Przewodniczącego Rady. 
19. Interpelacje i zapytania Radnych. 
20. Zakończenie obrad. 
 

Ad. 3. 

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 3,  

tj. „Wręczenie Nagród Starosty Siedleckiego za działalność w 2013 roku”.  

Poinformował, że punkt ten poprowadzi Pan Andrzej Rymuza – Sekretarz Powiatu. 

W tym momencie udzielił Mu głosu. 

Sekretarz Powiatu Andrzej Rymuza poinformował, że Nagrodę Starosty 

Siedleckiego stanowi pamiątkowa Statuetka, dyplom oraz nagroda pieniężna. 

Kapitułę Nagrody stanowi Zarząd Powiatu w Siedlcach. Za działalność w 2013 

roku Kapituła przyznała nagrodę w dwóch Dziedzinach. Laureatką Nagrody  

w Dziedzinie Działalności Gospodarczej została Pani Halina Komar, która  

od wielu lat prowadzi gospodarstwo rolne w miejscowości Kownaciska, Gmina 

Suchożebry specjalizujące się w uprawie pieczarek i zbóż oraz w hodowli danieli  

i jeleni. 

W Dziedzinie Działalności Społecznej, Samorządowej i Ofiarności w Służbie 

Publicznej Laureatką Nagrody została Pani Elżbieta Łastowska – Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórcu, Prezes Skórzeckiego 

Stowarzyszenia Dobroczynnego i członek Powiatowej Społecznej Rady do Spraw 

Osób Niepełnosprawnych.  
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W dalszym wystąpieniu Pan Andrzej Rymuza przedstawił sylwetki, prowadzoną 

działalność i osiągnięcia nagrodzonych osób. Poinformował, że Pani Halina Komar 

nie mogła osobiście uczestniczyć w dzisiejszej uroczystości, więc w Jej imieniu 

Nagrodę odbierze syn Pan Przemysław Komar. 

Statuetki, dyplomy i nagrody pieniężne Laureatom wręczyli: 

Starosta Siedlecki – Zygmunt Wielogórski, Wicestarosta Siedlecki – Józefa Rychlik  

i Przewodniczący Rady Henryk Brodowski.  

Pani Elżbieta Łastowska podziękowała Kapitule za przyznanie nagrody, Panu 

Stanisławowi Kalińskiemu - Wójtowi Gminy Skórzec, który był wnioskodawcą  

i Pani Annie Gugale – Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Siedlcach. Miłe jest to, że wszystkie te osoby dostrzegły Jej działalność. 

Podziękowała również wszystkim swoim współpracownikom zarówno z Ośrodka 

Pomocy, jak i członkom ze Stowarzyszenia. Podkreśliła, że działalność, którą 

prowadzi nie jest tak widoczna i medialna, jak inne, ale niesie pomoc wszystkim 

potrzebującym. 

Wójt Gminy Suchożebry Jacek Świrski pogratulował Laureatce nagrody. Firma 

Pani Haliny Komar ciągle się rozwija. Znalazło w niej zatrudnienie 150 osób. 

Przynosi również dochody do budżetu Gminy. Planowane są kolejne inwestycje, 

które dadzą następne miejsca pracy. Podziękował Kapitule za dostrzeżenie tej 

dobrej pracy, którą wykonuje rodzinna Firma Pani Haliny Komar.  

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski podziękował Panu Andrzejowi 

Rymuzie za realizację tego punktu, a Laureatom jeszcze raz pogratulował Nagrody 

i życzył Im wszystkiego dobrego.  

Ad. 4. 

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 4,  

tj. „Przyjęcie Protokółu z XXXV Sesji Rady Powiatu”. Nadmienił, że protokół był do 

wglądu w Biurze Rady. Poinformował, że do chwili obecnej nie wpłynęły, co do 

jego treści, żadne uwagi, ani też wnioski. Zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby 

zabrać głos ?  

Ponieważ chętnych do zabrania głosu nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, 

kto jest za przyjęciem protokółu z XXXV Sesji Rady Powiatu w Siedlcach ? 

 - „za” przyjęciem protokółu głosowało 17 Radnych 

Przewodniczący Rady stwierdził, iż Rada Powiatu w obecności 17 Radnych, 

jednogłośnie przyjęła Protokół z XXXV Sesji Rady Powiatu. 

Ad.  5.  

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji 5 punktu 

porządku obrad, tj.: „Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu”. Nadmienił, 

że pisemne sprawozdanie sporządzone jest za okres od 17 lutego do 7 kwietnia 

2014 roku. Zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos ? 

 



 

-   4   - 

Radny Wojciech Łęczycki powiedział, że Zarząd na posiedzeniu w dniu  

7 kwietnia br. podjął Uchwałę Nr 176/323/2014 w sprawie wyrażenia zgody na 

zadysponowanie nieruchomości na cele budowlane. Zapytał, jaka to jest 

nieruchomość i o co konkretnie chodzi ? Na tym samym posiedzeniu Zarząd 

zaakceptował projekt pisma do Wójta Gminy Siedlce. Zapytał, kto był autorem tego 

pisma i czym Zarząd się kierował przy podejmowaniu decyzji ? 

Starosta Siedlecki Zygmunt Wielogórski odpowiedział, że zgoda na 

zadysponowanie nieruchomości na cele budowlane była wyrażona Gminie 

Mokobody. Chodzi o pozostawianie sprzętu na naszych działkach.  

Pismo do Wójta Gminy Siedlce wynikało z faktu, że został rozstrzygnięty przetarg 

na drogę Stok Lacki – Olszanka. Pierwotna dotacja Gminy wynosiła 450.000 

złotych. W budżecie zapisane było 300.000 złotych. Wartość wykonania inwestycji 

po przetargu została wyceniona na ok. 600.000 złotych. Starosta poinformował,  

że w tej sytuacji skierował na posiedzenie Zarządu do rozpatrzenia projekt pisma  

w tej sprawie, które zostało przez Zarząd zaakceptowane. Wysłał więc do Wójta 

pismo z prośbą o rozważenie możliwości przeniesienia środków finansowych  

z zadania budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej na odcinku granica  

m. Siedlce – droga krajowa nr 2 na zadanie budowy chodnika w miejscowości 

Nowe Opole i dodatkowe wsparcie tego zadania kwotą 20.000 złotych. 

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze 

zabrać głos ? 

Po chwili stwierdził, że chętnych do zabrania głosu nie ma, co oznacza,  

że sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu zostało przez Radę przyjęte. Stanowi 

ono załącznik nr 2 do niniejszego protokółu. 

Ad. 6.  

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji 6 punktu 

porządku obrad, tj.: „Przyjęcie informacji o działalności Biura Powiatowego Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2013 roku”. Poinformował,  

że informacja ta była przedmiotem posiedzenia Komisji  Rolnictwa, Leśnictwa  

i Ochrony Środowiska. Komisja informację przyjęła. Następnie zapytał, czy w tym 

punkcie ktoś chciałby zabrać głos ? 

Wicestarosta Siedlecki Józefa Rychlik poprosiła o podanie daty rozpoczęcia 

przyjmowania wniosków na dopłaty rolnicze.  

Zastępca Kierownika Biura Powiatowego w Siedlcach Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Marzena Komar poinformowała,  

że wnioski będą przyjmowane od 5 do 15 maja br. w godzinach od 730 do 2200 . 

Zaapelowała, aby ze składaniem wniosków nie czekać do ostatniego dnia.  

Radny Marek Gorzała powiedział, że od dawna wiadomym jest, że w tym roku nie 

ma płatności uzupełniających. Zwrócił się z prośbą do Pani Kierownik Marzeny 

Komar, żeby w przyszłości o takich zmianach informować rolników wcześniej 

poprzez media.   
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Kierownik Biura Marzena Komar wyjaśniła, że do 30 marca br. państwa 

członkowskie miały podjąć decyzję w sprawie płatności uzupełniających. Decyzja 

została podjęta bardzo późno., więc informacja o tym, że nie będzie płatności 

uzupełniających również dotarła bardzo późno do Agencji. 

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze 

zabrać głos ? 

Po chwili stwierdził, że głosów do dyskusji nie ma, co oznacza, że informacja  

o działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

w 2013 roku została przez Radę Powiatu przyjęta. Stanowi ona załącznik nr 3 do 

niniejszego protokółu. 

Ad. 7.  

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski  przystąpił do realizacji 7 punktu 

porządku obrad, tj.: „Przyjęcie informacji o sytuacji na rynku pracy w Powiecie 

Siedleckim i działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2013 roku”. 

Poinformował, że informacja ta była  przedmiotem obrad Komisji  Infrastruktury, 

Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. Komisja informację przyjęła. 

Następnie zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos ?  

Po chwili stwierdził, że głosów do dyskusji nie ma, co oznacza, że informacja  

o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Siedleckim i działalności Powiatowego 

Urzędu Pracy w Siedlcach w 2013 roku została przez Radę Powiatu przyjęta. 

Stanowi ona załącznik nr  4 do niniejszego protokółu. 

Ad. 8. 

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji 8 punktu 

porządku obrad, tj.: „Przyjęcie sprawozdania z działalności Domu Pracy Twórczej 

„Reymontówka” w Chlewiskach w 2013 roku”. Poinformował, że sprawozdanie to 

było omawiane i zostało pozytywnie zaopiniowane przez wszystkie Komisje 

merytoryczne Rady Powiatu. Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby 

zabrać głos ?  

Po chwili stwierdził, że nie ma chętnych do zabrania głosu, co oznacza,  

że sprawozdanie z działalności Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”  

w Chlewiskach w 2013 roku zostało przez Radę Powiatu przyjęte. Stanowi ono 

załącznik nr  5 do niniejszego protokółu. 

Ad. 9. 

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji 9 punktu 

porządku obrad, tj.: „Przyjęcie sprawozdania z działalności Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Mordach w 2013 roku”. Poinformował, że sprawozdanie to 

było rozpatrywane i pozytywnie zaopiniowane przez wszystkie Komisje 

merytoryczne Rady Powiatu. Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby 

zabrać głos ?  

Po chwili stwierdził, że nie ma chętnych do zabrania głosu, co oznacza,  

że sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach  

w 2013 roku zostało przez Radę Powiatu przyjęte.  
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Stanowi ono załącznik nr  6 do niniejszego protokółu. 

Ad. 10. 

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji 10 punktu 

porządku obrad, tj.: „Przyjęcie sprawozdania z działalności Domu na Zielonym 

Wzgórzu w Kisielanach w 2013 roku”. Poinformował, że sprawozdanie to było 

omawiane i zostało pozytywnie zaopiniowane przez wszystkie Komisje 

merytoryczne Rady Powiatu. Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby 

zabrać głos ?  

Po chwili stwierdził, że nie ma chętnych do zabrania głosu, co oznacza,  

że sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach  

w 2013 roku zostało przez Radę Powiatu przyjęte. Stanowi ono załącznik nr  7 do 

niniejszego protokółu. 

Ad. 11. 

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji 11 punktu 

porządku obrad, tj.: „Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim w 2013 roku”. Poinformował,  

że sprawozdanie to było omawiane i zostało pozytywnie zaopiniowane przez 

wszystkie Komisje merytoryczne Rady Powiatu. Następnie zapytał, czy w tym 

punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?  

Po chwili stwierdził, że nie ma chętnych do zabrania głosu, co oznacza,  

że sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Stoku Lackim w 2013 roku zostało przez Radę Powiatu przyjęte. 

Stanowi ono załącznik nr  8 do niniejszego protokółu. 

Ad. 12. 

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji 12 punktu 

porządku obrad, tj.: „Przyjęcie sprawozdania z działalności Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim w 2013 roku”. Poinformował, że 

sprawozdanie to omawiane było przez wszystkie merytoryczne Komisje Rady 

Powiatu. Wszystkie też Komisje zaopiniowały go pozytywnie. Następnie zapytał, 

czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?  

Po chwili stwierdził, że nie ma chętnych do zabrania głosu, co oznacza,  

że sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Stoku Lackim w 2013 roku zostało przez Radę Powiatu przyjęte. Stanowi ono 

załącznik nr  9 do niniejszego protokółu. 

Ad. 13.  

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji 13 punktu 

porządku obrad, tj.: „Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku oraz Wykazu potrzeb w zakresie 

pomocy społecznej”. Poinformował, że sprawozdanie to było przedmiotem obrad 

wszystkich merytorycznych Komisji i przez wszystkie Komisje zostało pozytywnie 

zaopiniowane. Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?  
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Po chwili stwierdził, że nie ma chętnych do zabrania głosu, co oznacza,  

że sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Siedlcach w 2013 roku oraz Wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej 

zostało przez Radę Powiatu przyjęte. Stanowi ono załącznik nr  10 do niniejszego 

protokółu. 

Ad. 14. 

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji 14 punktu 

porządku obrad, tj.: „Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań finansowanych  

ze środków PFRON w 2013 roku”. Poinformował, że sprawozdanie to było 

omawiane i uzyskało pozytywną opinię Komisji Budżetu, Komisji Rewizyjnej oraz 

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Następnie zapytał, 

czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?  

Po chwili stwierdził, że nie ma chętnych do zabrania głosu, co oznacza,  

że sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Stoku Lackim w 2013 roku zostało przez Radę Powiatu przyjęte. Stanowi ono 

załącznik nr  11 do niniejszego protokółu. 

Ad. 15. 

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji 15 punktu 

porządku obrad, tj.: „Przyjęcie informacji o zrealizowanych inwestycjach  

w Powiecie Siedleckim w 2013 roku”. Poinformował, że informacja ta była 

rozpatrywana i pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Infrastruktury, 

Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. Następnie zapytał, czy są pytania ? 

Po chwili stwierdził, że pytań nie ma, co oznacza, że informacja o zrealizowanych 

inwestycjach w Powiecie Siedleckim w 2013 roku została przez Radę Powiatu 

przyjęta. Stanowi ona załącznik nr  12 do niniejszego protokółu. 

Ad. 16. 

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 16 

porządku obrad, tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem 

nieruchomości”. Projekt tej Uchwały stanowi załącznik nr 13 do niniejszego 

protokółu. Następnie zapytał, czy Radni życzą sobie, aby projekt tej uchwały został 

odczytany ?  

Radni zdecydowali, że nie ma potrzeby odczytywania tego projektu.  

Przewodniczący poinformował, że ustalił z Panią Skarbnik, że z umowy najmu 

pomieszczeń biurowo-operacyjnych od najemcy – PKO B.P.S.A. będzie wpływało 

do budżetu Powiatu ogółem 39.622,91 złotych miesięcznie.  

Następnie zapytał, ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos ?  

Po chwili stwierdził, że głosów do dyskusji nie ma i przystąpił do głosowania. 

Zapytał, kto jest za podjęciem tej Uchwały ? 

 - „za” podjęciem tej uchwały głosowało 17 Radnych 
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Przewodniczący Rady Henryk Brodowski stwierdził, że Rada Powiatu  

w obecności 17 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVI/196/2014  

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości. Stanowi ona załącznik  

nr 14 do niniejszego protokółu. 

Ad. 17. 

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 17,  

tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 

rok Powiatu Siedleckiego”. Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 15 

do niniejszego protokółu) pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu. Następnie 

zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos ?  

Po chwili stwierdził, że głosów do dyskusji nie ma i przystąpił do głosowania. 

Zapytał, kto jest za podjęciem tej Uchwały ? 

 - „za” podjęciem tej uchwały głosowało 17 Radnych 

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski stwierdził, że Rada Powiatu  

w obecności 17 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVI/197/2014  

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Powiatu 

Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 16 do niniejszego protokółu. 

Ad. 18. 

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 18,  

tj. „Informacja Przewodniczącego Rady”. Przekazał Radnym życzenia nadesłane  

z okazji świat Wielkanocnych od posłów i różnych instytucji. 

Zaapelował do Radnych, aby brali czynny udział w nadchodzących 

uroczystościach organizowanych z okazji obchodów świąt majowych.  

Poinformował, że 18 maja br. odbędzie się „Majówka” w Domu Pracy Twórczej 

„Reymontówka” w Chlewiskach, na którą w imieniu Starosty i Dyrektora 

„Reymontówki” wszystkich zaprasza. 

Ad. 19. 

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 19,  

tj. „Interpelacje i zapytania radnych”. Zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby 

zabrać głos ? 

Radny Marek Gorzała podziękował Staroście i Kierownikowi Wydziału Dróg za 

wykonanie mini inwestycji na drodze Olszanka oraz wykarczowanie krzaków przy 

tej drodze. Poprosił o przekazanie podziękowań pracownikom drogowym za 

dobrze wykonaną pracę. Zaznaczył, że nikt nad nimi nie stał, a robota została 

wykonana bardzo dobrze. Zauważyli to również okoliczni mieszkańcy.  

Radny Jan Kuć uprzedził, że prawdopodobnie nie będzie mógł przyjechać  

do „Reymontówki”, gdyż 18 maja weźmie udział w uroczystości zorganizowanej  

z okazji rocznicy pacyfikacji wsi Rososz, w której spalono 14 gospodarstw.    

Radny Wojciech Łęczycki przypomniał Przewodniczącemu, że na ostatniej sesji 

zgłosił wniosek w sprawie odczytywania projektów uchwał.  
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Do tego tematu Przewodniczący miał wrócić na dzisiejszej sesji. Jak do tej pory nie 

doczekał się tego. 

Kolejna sprawa to: Kiedyś na spotkaniu w Urzędzie Gminy Paprotnia Pan Starosta 

złożył obietnicę Radnym i mieszkańcom Gminy, że jeżeli odcinek drogi od Kalisk  

w stronę Sokołowa Podlaskiego zacznie robić Sokołów, to my też będziemy robić  

ten nasz odcinek. Gmina Repki wraz z Powiatem Sokołów przeznaczyła środki na 

tą drogę, więc podejrzewa, że lada moment ta droga będzie robiona. Poprosił 

Starostę, żeby zastanowił się nad tą sprawą i spełnił daną obietnicę.  

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski  wyjaśnił, że aby można było poddać 

jakiś wniosek pod głosowanie Rady, to najpierw musi być zgłoszony wniosek na 

danej sesji. Taka obowiązuje zasada. Skoro Radny nie zgłosił dzisiaj wniosku,  

to nie było nad czym głosować. Uważa, że sprawa odczytywania uchwał została 

już rozstrzygnięta na poprzedniej sesji. Jeżeli Radni będą sobie życzyli odczytania 

jakiejś uchwały przed jej podjęciem, to tak zrobi. Nie ma z tym żadnego problemu. 

Jeżeli chodzi o sprawę ustalenia kolejności podejmowanych uchwał, tj. budżetowej 

i wieloletniej prognozy, to sprawa jest chyba jasna. Każdy Radny otrzymał  

w materiałach na sesję artykuł pt. „Zmiany w budżecie, a zmiana wieloletniej 

prognozy finansowej” wyjaśniający ten temat. 

Radny Wojciech Łęczycki stwierdził, że na poprzedniej sesji zgłosił wniosek 

formalny i oczekiwał przegłosowania tego wniosku. Według Niego wszystko 

powinno być jasne, formalne i klarowne. Ostatnia sytuacja związana z podjęciem 

uchwały pokazała, że tak nie jest, dlatego też, Jego zdaniem, należy odczytywać 

uchwały.  

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski  odpowiedział, że dzisiaj nie będzie 

się wracać do tego tematu. Jeżeli Radny nadal będzie chciał podjąć ten temat,  

to na następnej sesji musi zgłosić  wniosek. Następnie zapytał, czy ktoś chciałby 

jeszcze zabrać głos ? 

Po chwili stwierdził, że chętnych do zabrania głosu nie ma, co oznacza, że punkt 

ten został wyczerpany.  

Ad. 20. 

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski podziękował wszystkim za aktywny 

udział w dzisiejszej sesji. Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 20 ust. 6 

Statutu Powiatu Siedleckiego o godzinie 1450  zakończył obrady wypowiadając 

formułę: „Zamykam XXXVI Sesję Rady Powiatu Siedleckiego”.  

 Na tym protokół zakończono.  
 

                                                            Przewodniczył: 

          PRZEWODNICZĄCY RADY                                          

   /-/   dr inż. Henryk Brodowski  

 Protokółowała: 

/-/ Hanna Krupa 

 


