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PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014  

z XXXVII Sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, 

odbytej w dniu 18 czerwca 2014 roku 

w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40 
 

 

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski o godzinie 1400 otworzył sesję wypowiadając formułę: 

„Otwieram XXXVII Sesję zwyczajną Rady Powiatu Siedleckiego”. Powitał przybyłych gości,  

członków Zarządu Powiatu, Radnych i przedstawicieli lokalnych środków masowego przekazu.  

W tym momencie udzielił głosu Panu Włodzimierzowi Korolczukowi, który będąc dziennikarzem 

Tygodnika Regionalnego „Życie Siedleckie” uczestniczył w sesjach Rady.  

Pan Włodzimierz Korolczuk związku z tym, że zakończył już służbę medialną, a tym samym 

obsługę sesji Rady Powiatu podziękował Radnym za współpracę, a Pani Annie Napiórkowskiej – 

Kierownikowi Biura Rady za bardzo sprawną i sympatyczną obsługę. Wszystkim życzył  

pomyślności w nadchodzących wyborach samorządowych.     

Przewodniczący Rady w imieniu Rady Powiatu podziękował Panu Włodzimierzowi Korolczukowi 

za współpracę i życzył Mu dużo zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.  

Na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach bierze udział 21 Radnych, co wobec 

ustawowego składu Rady, wynoszącego 21 Radnych stanowi quorum, pozwalające na 

podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 

do niniejszego protokółu). 

Do pełnienia funkcji sekretarzy podczas dzisiejszych obrad wyznaczył Radnych: Wojciecha 

Klepackiego i Michała Oknińskiego. Zapytał Ich, czy wyrażają na to zgodę ? 

Obaj Radni wyrazili zgodę na pełnienie wyznaczonej funkcji. 

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, miejscu sesji i kompletem materiałów. Zapytał Radnego 

Wojciecha Łęczyckiego, czy podtrzymuje swój wniosek zgłoszony na poprzedniej sesji odnośnie 

obowiązkowego odczytywania wszystkich uchwał ? 
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Radny Wojciech Łęczycki uznał, że nie zachodzi taka potrzeba, żeby po raz kolejny zgłaszać ten 

wniosek.  

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś chciałby zgłosić do dzisiejszego porządku jakiś wniosek ? 

Ponieważ wnioski nie zostały zgłoszone, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem 

zaproponowanego porządku obrad ?  

 „za” przyjęciem porządku obrad głosowało 21 Radnych 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad, który 

przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Wnioski do porządku obrad. 
3. Podsumowanie Powiatowych Mistrzostw Wiejskich Szkół Podstawowych i Powiatowej 

Gimnazjady Ludowych Zespołów Sportowych.  
4. Podsumowanie IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi – nie 

zbliżaj się zuchu do maszyn w ruchu !” oraz „V Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu 
bezpieczeństwa, higieny pracy i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów”. 

5. Przyjęcie protokółu z XXXVI Sesji Rady Powiatu. 
6. Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu. 
7. Przyjęcie informacji o działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obszarze 

Powiatu Siedleckiego w 2013 roku. 
8. Przyjęcie informacji o działalności Związku Spółek Wodnych w Siedlcach w 2013 roku. 
9. Przyjęcie informacji o aktualnym stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na 

obszarze Powiatu Siedleckiego. 
10. Przyjęcie informacji o aktualnym stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze Powiatu 

Siedleckiego. 
11. Przyjęcie informacji o aktualnym stanie środowiska  na obszarze Powiatu Siedleckiego. 
12. Przyjęcie informacji o przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie Siedleckim w okresie 

2013/2014. 
13. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu zapobiegania przestępczości 

oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego” w roku 2013. 
14. Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla powiatu siedleckiego. 
15. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego” w 2013 roku. 

16. Przyjęcie sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2013 rok samorządowej instytucji 
kultury pn.: Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach”.  

17. Przyjęcie Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Siedleckiego na lata 2013-2016 za okres styczeń – grudzień 2013 roku. 

18. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego Sprawozdania 
finansowego Powiatu Siedleckiego wraz ze Sprawozdaniem  z wykonania budżetu  
za 2013 rok.  

19. Przyjęcie Informacji o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 2013 rok”. 
20. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Siedleckiego 

za 2013 rok.  
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21. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Siedlcach absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2013 rok. 

22. Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadaniowym i finansowym 
realizowanych przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej 
osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2014 roku. 

23. Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia Gminie Przesmyki zadań powiatu z zakresu dróg 
powiatowych.  

24. Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kotuń zadań powiatu z zakresu dróg 
powiatowych.  

25. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Siedleckiego na lata 2014-2017. 

26. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Powiatu 
Siedleckiego.  

27. Przyjęcie sprawozdania z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu  
w Siedlcach za I półrocze 2014 roku. 

28. Informacja Przewodniczącego Rady. 
29. Interpelacje i zapytania Radnych. 
30. Zakończenie obrad. 

Ad. 3.  

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 3, tj. „Podsumowanie 

Powiatowych Mistrzostw Wiejskich Szkół Podstawowych i Powiatowej Gimnazjady Ludowych 

Zespołów Sportowych”. W tym miejscu udzielił głosu Panu Stanisławowi Kalińskiemu – 

Przewodniczącemu Rady Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe z prośbą  

o przeprowadzenie tego punktu. 

Przewodniczący Rady Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe Stanisław 

Kaliński – przypomniał, że dwa razy w ciągu roku Zarząd podsumowuje dorobek sportu LZS.  

W Powiatowych Mistrzostwach Szkół Podstawowych rywalizacja była w 11 dyscyplinach 

sportowych.  

  I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa Krzesk – Królowa Niwa,  
 II miejsce zajęła Szkoła w Mokobodach,  
III miejsce zajęła Szkoła w Białkach, 
IV miejsce zajęła Szkoła w Skórcu, 
 V miejsce zajęła Szkoła w Zbuczynie, 
VI miejsce zajęła Szkoła w Suchożebrach. 

O wręczenie pucharów przedstawicielom wymienionych szkół poprosił Panią Józefę Rychlik – 

Wicestarostę Siedleckiego i Pana Henryka Brodowskiego - Przewodniczącego  Rady. 

Przewodniczący Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS Stanisław Kaliński poinformował,  

że w Powiatowej Gimnazjadzie Ludowych Zespołów Sportowych rywalizacja była  

w 12 dyscyplinach.  

I miejsce zajęło Gimnazjum w Skórcu,  
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 II miejsce zajęło Gimnazjum w Suchożebrach 
III miejsce zajęło Gimnazjum w Krzesku – Królowej Niwie, 
IV miejsce zajęło Gimnazjum w Domanicach, 
 V miejsce zajęło Gimnazjum w Seroczynie, 
VI miejsce zajęło Gimnazjum w Białkach. 

O wręczenie pucharów przedstawicielom wymienionych gimnazjów poprosił Pana Zygmunta 

Wielogórskiego – Starostę Siedleckiego i Pana Dariusza Jasińskiego - Wiceprzewodniczącego  

Rady. 

Przewodniczący Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS Stanisław Kaliński podziękował Radzie  

i Zarządowi Powiatu za wspieranie działalności Ludowych Zespołów Sportowych. Podkreślił,  

że przekazywane pieniądze przeznaczane są na rozwój i propagowanie sportu wśród dzieci  

i młodzieży.  

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski podziękował Panu Stanisławowi Kalińskiemu -

Przewodniczącemu Rady Zrzeszenia LZS za przeprowadzenie tego punktu i w imieniu Rady 

Powiatu pogratulował zawodnikom osiągniętych wyników.  

Ad. 4.  

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 4 porządku obrad,  

tj. „Podsumowanie IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi – nie 

zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu !” oraz „V Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu 

bezpieczeństwa, higieny pracy i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów”.  

O poprowadzenie uroczystości poprosił Pana Marka Zająca - Kierownika Referatu Prewencji, 

Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego KRUS w Siedlcach. 

Kierownik Referatu Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego - Marek Zając 

powiedział, że popularyzacja bezpiecznego zachowania się dzieci i młodzieży z terenów wiejskich 

w gospodarstwie rolnym jest jednym z wielu działań Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

Tegoroczna IV już edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży została 

ogłoszona pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi – nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu”. Główne 

cele tego konkursu to promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na 

terenach wiejskich, poszerzanie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy  

w gospodarstwie rolnym ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom z udziałem 

maszyn wykorzystywanych w pracy rolnika, a także rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości 

estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych uczniów szkół podstawowych.  

Organizatorem konkursu na szczeblu centralnym jest Centrala Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego. Na naszym terenie jest to Placówka Terenowa w Siedlcach wspólnie ze Starostwem 

Powiatowym w Siedlcach.  

Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach. Pierwszą grupę 

stanowili uczniowie z klas 0 – III, a drugą z klas IV – VI. 
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Konkurs na terenie Mazowsza przebiega w dwóch etapach; powiatowym i wojewódzkim. Najlepsze 

prace po jednej z kategorii przechodzą do dalszego etapu konkursu. Łącznie w konkursie w tym 

roku wzięło udział 291 uczniów z 24 szkół podstawowych.  

Fundatorem nagród jest Powiat Siedlecki i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.  

Komisja w dniu 3 kwietnia br. wyłoniła laureatów. 

W grupie klas 0 – III wzięło udział 180 uczniów. 

I miejsce zdobyła Oliwia Młynarczyk z klasy II Szkoły Podstawowej w Wiśniewie, 

II miejsce zdobyła Magdalena Ponikowska z klasy II Szkoły Podstawowej w Kotuniu, 

III miejsce zdobyła Weronika Czapska z klasy II Szkoły Podstawowej w m. Grala Dąbrowizna. 

Wyróżnienie otrzymali: 

Emilia Pokorska z klasy II Szkoły Podstawowej w Seroczynie 

Mikołaj Dziedzic z klasy II Szkoły Podstawowej w Krzesku – Królowa Niwa. 

W grupie klas IV – VI wzięło udział 111 uczniów. 

I miejsce zdobyła Katarzyna Wereda z klasy V Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Stany, 

II miejsce zdobyła Katarzyna Borychowska z klasy VI Szkoły Podstawowej w Przesmykach, 

III miejsce zdobył Damian Tomczak  z klasy IV Szkoły Podstawowej w Golicach. 

Wyróżnienie otrzymała Katarzyna Głuchowska z klasy VI Szkoły Podstawowej w Krzesku – 

Królowa Niwia. 

 

Laureatom nagrody wręczali: Henryk Brodowski – Przewodniczący Rady, Zygmunt Wielogórski – 

Starosta Siedlecki, Agnieszka Sałata – Zastępca Kierownika Placówki Terenowej KRUS  

w Siedlcach, Józefa Rychlik – Wicestarosta Siedlecki, Dariusz Jasiński – Wiceprzewodniczący 

Rady.  

Kierownik Referatu Pan Marek Zając poinformował, że oprócz konkursu  dla dzieci Oddział 

Regionalny KRUS w Warszawie wraz ze Starostwem Powiatowym w Siedlcach zorganizował  

i przeprowadził V Mazowiecki Konkurs z zakresu bezpieczeństwa, higieny i ekologii w rolnictwie. 

Celem tego konkursu jest upowszechnianie wśród ubezpieczonych rolników wiedzy z zakresu 

ekologii, ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym, a także zapobieganie wypadkom  

w gospodarstwie rolnym. Konkurs, podobnie jak w roku ubiegłym, składa się z dwóch etapów; 

powiatowego i wojewódzkiego. Etap powiatowy został przeprowadzony 5 czerwca br. w Placówce 

Terenowej KRUS w Siedlcach w formie testu składającego się z 12 pytań. W wyniku oceny testów 

Komisja ustaliła, że: 

I miejsce zdobył Pan Józef Koryciński z m. Zalesie Gmina Przesmyki, 

II miejsce zdobył Pan Tomasz Szostek z m. Szostek Gmina Wodynie 

III miejsce zdobył Pan Marcin Serowiec z m. Żebrak Gmina Skórzec. 

Nagrody wręczali: Agnieszka Sałata – Zastępca Kierownika Placówki Terenowej KRUS  

w Siedlcach, Henryk Brodowski – Przewodniczący Rady, Józefa Rychlik – Wicestarosta Siedlecki.  
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Przewodniczący Rady Henryk Brodowski w imieniu Radnych i swoim pogratulował wszystkim 

laureatom osiągniętych wyników w konkursie. Wyraził nadzieję, że tego typu konkursy 

sukcesywnie przyczyniają się do podnoszenia bezpieczeństwa przy pracach w gospodarstwach 

rolnych.  

Ad. 5.  

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 5, tj. „Przyjęcie 

protokółu z XXXVI Sesji Rady Powiatu”. Nadmienił, że protokół był do wglądu w Biurze Rady.  

Poinformował, że do chwili obecnej nie wpłynęły żadne uwagi, ani też wnioski. Zapytał, czy w tej 

chwili ktoś chciałby zgłosić jakiś wniosek ? 

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

protokółu z XXXVI Sesji Rady Powiatu ?  

 - „za” przyjęciem protokółu głosowało 21 Radnych 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21 Radnych jednogłośnie 

przyjęła protokół z XXXVI Sesji Rady Powiatu w Siedlcach. 

Ad.  6.  

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 6 porządku obrad,  

tj. „Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu”. Nadmienił, że sprawozdanie z pracy 

Zarządu sporządzone jest za okres od 14 kwietnia do 2 czerwca 2014 roku. Zapytał, czy ktoś 

chciałby w tym punkcie zabrać głos ? 

Po chwili stwierdził, że brak chętnych do zabrania głosu oznacza, że sprawozdanie z pracy 

Zarządu zostało przez Radę Powiatu przyjęte. Stanowi ono załącznik nr 2 do niniejszego 

protokółu) 

Ad.  7.  

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 7 porządku obrad,  

tj. „Przyjęcie informacji o działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obszarze Powiatu 

Siedleckiego w 2013 roku”. Poinformował, że była ona rozpatrywana i przyjęta przez Komisję 

Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Następnie zapytał, czy w tym punkcie są pytania ? 

Stwierdziwszy, że pytań nie ma, oznajmił, że Rada Powiatu przyjęła informację o działalności 

Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2013 roku. Stanowi 

ona załącznik nr 3 do niniejszego protokółu. 

Ad.  8.  

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 8 porządku obrad,  

tj. „Przyjęcie informacji o działalności Związku Spółek Wodnych w Siedlcach w 2013 roku”. 

 



-   7   - 

Poinformował, że była ona rozpatrywana i przyjęta przez Komisję Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska.  Następnie zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos ? 

Ponieważ głosów do dyskusji nie było, stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła informację  

o działalności Związku Spółek Wodnych w Siedlcach w 2013 roku. Stanowi ona załącznik nr 4 do 

niniejszego protokółu. 

Ad.  9.  

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 9 porządku obrad,  

tj. „Przyjęcie informacji o aktualnym stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze 

Powiatu Siedleckiego”. Poinformował, że informacja ta była tematem obrad Komisji Rolnictwa, 

Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Komisja informację tą przyjęła. Następnie zapytał, czy ktoś 

chciałby zabrać głos ? 

Ponieważ głosów do dyskusji nie było, stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła informację o aktualnym 

stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze Powiatu Siedleckiego”. Stanowi 

ona załącznik nr 5 do niniejszego protokółu. 

Ad.  10.  

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 10 porządku obrad,  

tj. „Przyjęcie informacji o aktualnym stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze Powiatu 

Siedleckiego”. Poinformował, że informację rozpatrywała i przyjęta  Komisja Rolnictwa, Leśnictwa  

i Ochrony Środowiska oraz Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.  

Zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ? 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach Jolanta Kowalska podziękowała za  

zainteresowanie tematyką i bardzo ciekawą dyskusję na posiedzeniach Komisji Rady. Podkreśliła, 

że Inspekcja Sanitarna ogarnia wszystkie aspekty życia człowieka, dlatego też informacja siłą 

rzeczy jest obszerna.   

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos ? 

Ponieważ głosów do dyskusji nie było, stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła informację o aktualnym 

stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze Powiatu Siedleckiego. Stanowi ona załącznik  

nr 6 do niniejszego protokółu. 

Ad.  11.  

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 11 porządku obrad,  

tj. „Przyjęcie informacji o aktualnym stanie środowiska na obszarze Powiatu Siedleckiego”. 

Poinformował, że informacja ta była rozpatrywana i przyjęta przez Komisję Rolnictwa, Leśnictwa  

i Ochrony Środowiska. Następnie zapytał, czy w tym punkcie są pytania ? 
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Ponieważ pytań nie było, stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła informację o aktualnym stanie 

środowiska na obszarze Powiatu Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 7 do niniejszego 

protokółu. 

O godzinie 1445 Przewodniczący Rady ogłosił dziesięciominutową przerwę w obradach. Zaprosił 
wszystkich Radnych i gości do zrobienia wspólnego zdjęcia przed siedzibą Urzędu. 
O godzinie 1455 Przewodniczący Rady wznowił obrady po przerwie. 

Ad.  12.  

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 12 porządku obrad,  

tj. „Przyjęcie informacji o przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie Siedleckim w okresie 

2013/2014”. Poinformował, że informację tą rozpatrywała i pozytywnie zaopiniowała Komisja 

Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. Następnie zapytał, czy ktoś w tym 

punkcie chciałby zabrać głos ? 

Ponieważ głosów do dyskusji nie było stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła informację o przebiegu 

akcji zimowej na drogach w Powiecie Siedleckim w okresie 2013/2014. Stanowi ona załącznik  

nr 8 do niniejszego protokółu. 

Ad.  13.  

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 13 porządku obrad,  

tj. „Przyjęcie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu zapobiegania przestępczości oraz 

ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Siedleckiego w roku 2013”. 

Poinformował, że było ono rozpatrywane i pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Infrastruktury, 

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

Ponieważ pytań nie było, stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z realizacji 

„Powiatowego Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli  

i porządku publicznego Powiatu Siedleckiego” w roku 2013. Stanowi ono załącznik nr 9 do 

niniejszego protokółu. 

Ad.  14.  

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji 14 punktu porządku obrad,  

tj.: „Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla powiatu siedleckiego”.  

Poinformował, że Ocena była rozpatrywana i przyjęta przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu, 

Zdrowia i Opieki Społecznej. Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?  

Po chwili stwierdził, że brak głosów do dyskusji oznacza, że „Ocena zasobów pomocy społecznej 

na rok 2013 dla Powiatu Siedleckiego” została przez Radę Powiatu przyjęta. Stanowi ona 

załącznik nr 10 do niniejszego protokółu”. 
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Ad.  15.  

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 15 porządku obrad, tj. 

„Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” w 2013 roku.  

Poinformował, że było ono rozpatrywane i pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Oświaty, 

Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Następnie zapytał, czy ktoś ma pytania ? 

Ponieważ pytań nie było, stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z realizacji „Programu 

współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego” w 2013 roku. Stanowi ono załącznik nr 11 do niniejszego 

protokółu. 

Ad.  16.  

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 16 porządku obrad,  

tj. „Przyjęcie sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2013 rok samorządowej instytucji 

kultury pn.: „Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach”. Poinformował,  

że sprawozdanie to było rozpatrywane i pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną, 

Komisję Budżetu oraz Komisję Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Następnie 

zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos ?  

Ponieważ głosów do dyskusji nie było, stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie  

z wykonania planu finansowego za 2013 rok samorządowej instytucji kultury pn.: „Dom Pracy 

Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach”. Stanowi ono załącznik nr 12 do niniejszego protokółu. 

Ad.  17.  

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 17 porządku obrad,  

tj. „Przyjęcie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Siedleckiego 

na lata 2013-2016 za okres styczeń – grudzień 2013 roku”. Poinformował, że informację tą 

rozpatrywała i pozytywnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna i Komisja Budżetu. Następnie zapytał, 

czy ktoś chciałby zabrać głos ? 

Ponieważ głosów do dyskusji nie było, stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła informację  

o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2012-2016  

za okres styczeń - grudzień 2013 roku. Stanowi ona załącznik nr 13 do niniejszego protokółu. 

Ad.  18.  

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 18 porządku obrad,  

tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego Sprawozdania finansowego 

Powiatu Siedleckiego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok”.  
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(Projekt tej Uchwały stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokółu, Sprawozdanie finansowe 

Powiatu Siedleckiego za rok 2013 stanowi załącznik nr 15,  Sprawozdanie roczne z wykonania 

budżetu Powiatu Siedleckiego za 2013 rok stanowi załącznik nr 16 do protokółu).  

Przewodniczący poinformował, że oba sprawozdania były rozpatrywane i pozytywnie zaopiniowane 

przez Komisję Rewizyjną i Komisję Budżetu. Ponadto sprawozdanie z wykonania budżetu  

za 2013 rok pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Zespół  

w Siedlcach. Uchwałę Nr Si.199.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym 

przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok (załącznik nr 17 do 

protokółu)  wszyscy Radni otrzymali. Zapytał, czy ma odczytać treść tej Uchwały ?  

Radni uznali, że nie ma potrzeby odczytywania tej Uchwały, bo wszyscy znają jej treść.  

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos ?  

Stwierdziwszy, że głosów do dyskusji nie ma, odczytał § 1 i § 3  Uchwały w sprawie rozpatrzenia  

i zatwierdzenia rocznego Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego wraz ze 

Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok. Następnie przystąpił do głosowania. Zapytał, 

kto jest za podjęciem tej Uchwały ? 

 - „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 21 Radnych 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21 Radnych jednogłośnie podjęła 

Uchwałę Nr XXXVII/198/2014 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego Sprawozdania 

finansowego Powiatu Siedleckiego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok. 

Stanowi ona załącznik nr 18 do niniejszego protokółu. 

Ad.  19.  

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 19 porządku obrad,  

tj. „Przyjęcie Informacji o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 2013 rok”. 

Poinformował, że informację tą rozpatrywała i pozytywnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna  

i Komisja Budżetu.  Następnie zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos ?  

Ponieważ głosów do dyskusji nie było, stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła informację  

o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 2013 rok. Stanowi ona załącznik nr 19 do niniejszego 

protokółu. 

Ad.  20.  

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 20 porządku obrad,  

tj.: „Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Siedleckiego  

za 2013 rok”. (Projekt tej Uchwały stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokółu) 
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Poinformował, że projekt tej Uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Komisja 

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

Stwierdziwszy, że głosów do dyskusji nie ma, odczytał § 1 i § 3 tej Uchwały. Następnie przystąpił 

do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego 

bilansu Powiatu Siedleckiego za 2013 rok ? 

 - „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 21 Radnych 

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21 Radnych 

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVII/199/2014 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego 

bilansu Powiatu Siedleckiego za 2013 rok. Stanowi ona załącznik nr 21 do niniejszego protokółu. 

Ad. 21.  

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 21 porządku obrad,  

tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Siedlcach absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2013 rok”. (Projekt tej Uchwały stanowi załącznik nr 22  do protokółu)  

Poinformował, że Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego Powiatu 

Siedleckiego za 2013 rok, Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2013 rok  

i po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach  

o tym sprawozdaniu oraz po rozpatrzeniu informacji o stanie mienia Powiatu Siedleckiego  

za 2013 rok pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2013 rok i wystąpiła z wnioskiem  

do Rady Powiatu w Siedlcach o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Siedlcach  

za 2013 rok. Wniosek ten Komisja przesłała również do Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół  

w Siedlcach, celem zaopiniowania. Ponieważ wniosek ten otrzymali wszyscy Radni, to chyba nie 

zachodzi konieczność jego odczytywania. (Wniosek stanowi załącznik nr 23 do protokółu) 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Zespół w Siedlcach uchwaliła, że opiniuje 

pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu w Siedlcach z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2013 rok.  

Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej również otrzymali wszyscy Radni. 

Każdy miał więc możliwość zapoznania się z jej treścią, zatem nie ma potrzeby odczytywania tej 

Uchwały. 

(Uchwała Nr Si.253.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 

Zespół w Siedlcach z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu w Siedlcach, dotyczącym absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2013 rok stanowi 

załącznik nr 24 do protokółu)  

Po tych informacjach Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Poprosił przedstawicieli Klubów  

o zabranie głosu. 
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Przewodniczący Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego Dariusz Jasiński  

w imieniu Klubu PSL powiedział, że oceniając wykonanie budżetu powiatu za rok miniony, tak jak 

każdy, tak też Radni Klubu PSL biorą pod uwagę kilka obszarów. Jeden to ocena formalna, gdyż 

głównie bazuje się tutaj na ocenie budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która wykazała,  

że budżet może być w pełni wykorzystany do merytorycznej oceny. Analizując budżet na 

przestrzeni lat można zauważyć jego kontynuację działań, dostrzec podobne cechy, ale, co ważne 

i co należy wyeksponować to jest to, że z roku do roku budżet wzrósł ponad 12 %. Biorąc pod 

uwagę ten wskaźnik, każdy przyzna, że nasza gospodarka narodowa nie jest w tak dobrej 

kondycji. Rośnie owszem, ale dynamika jej jest zdecydowanie niższa. 

Podczas wielokrotnie prowadzonych dyskusji na posiedzeniach Klubu Radni zastanawiali się nad 

obraniem kierunku dalszych działań, zwłaszcza inwestycyjnych, które byłyby najbardziej racjonalne 

i przyniosły największe efekty dla naszego Powiatu. W ubiegłym roku w zasadzie była kontynuacja  

dwóch zasadniczych działań. Przede wszystkim sięganie, gdzie tylko można po środki zewnętrzne. 

W rezultacie Zarząd pozyskał ponad 10.000.000 złotych. Drugą płaszczyzną działań to jest 

współpraca z gminami. W roku ubiegłym wspólne finansowanie chociażby tylko najpoważniejszego 

zadania inwestycyjnego, to jest wykonanie modernizacji drogi powiatowej na drodze Zbuczyn – 

Mościbrody na 10 km odcinku pozwoliło osiągnąć efekt  gospodarczy. Takie działania dadzą pełny 

obraz dopiero w latach przyszłych.  

Znana jest struktura dochodowa budżetu, gdzie dochody własne to niecałe 9 %, więc skazani 

jesteśmy na to, żeby sięgać po środki zewnętrzne. Bardzo wyraźnie widać, że Zarząd wykorzystał 

wszystkie możliwości pozyskania tych środków. Wszystkim wiadomo, że największy nacisk kładzie 

się na inwestycje drogowe. Wydatki majątkowe w wydatkach ogólnych budżetu stanowiły blisko  

40 %. Jest to bardzo dobry wynik. Sprawdza się przysłowie: „Jaki wójt taka gmina”, „Jaki starosta 

taki powiat”.  Zastanawiając się nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu, biorąc pod 

uwagę wypracowany efekt podejmowanych decyzji, tak naprawdę mamy na uwadze osobę 

kierującą tym Zarządem, to jest Starostę.  

Potocznie mówi się, że coś tam wielokrotnie nam się udało. Kierując Starostwem, nie można 

niczego pojmować w tych kategoriach. Tutaj musi być wyjątkowa dyscyplina budżetowa, musi być 

reżim budżetowy, tutaj trzeba masę czasu poświęcić na wzajemne przekonywanie się, bo każdy 

ma różne poglądy na temat gdzie i w jakiej kolejności wykonywać inwestycje. Starosta zawsze ma 

sprecyzowane poglądy i dostarcza racjonalnych argumentów.  

Przewodniczący Klubu powiedział, że przede wszystkim Staroście należą się podziękowania za 

ten budżet miniony, za uzyskanie takich dobrych efektów w terenie. Życzył, żeby w tej kończącej 

się kadencji Zarząd pozostawił budżet równie ambitny na rok przyszły.  Klub Radnych PSL będzie 

głosował za udzieleniem Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.  
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Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Kurkus powiedział,  

że jako Przewodniczący chciałby przedstawić stanowisko Klubu Radnych PiS w sprawie 

wykonania budżetu i udzielenia absolutorium za rok 2013 Zarządowi Powiatu. 

Niestety po raz kolejny należy zwrócić uwagę, że wykonanie budżetu i sam budżet pomimo 

pozytywnej oceny pod względem sprawności z punktu widzenia obowiązujących przepisów  

i procedur wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową był budżetem rządzącej koalicji, czyli 

niestety nie całej Rady, co zresztą miało miejsce w latach poprzednich.  Chciałby tutaj odnieść się 

do zakresu rzeczowego, szczególnie inwestycyjnego. Zarząd zapewniał, że wnioski, które do niego 

wpływały rok rocznie do dnia 30 września, będą realizowane w przypadku pojawienia się wolnych 

środków w budżecie. Środki pojawiały się w wyniku oszczędności na przetargach, czy nowych 

środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych, a wnioski niestety przepadały bez wieści. 

Pojawiały się natomiast zadania, o których zdaje się, nawet Zarząd nie wiedział, bo być może nikt 

o nich nie informował i bez mrugnięcia okiem były one często realizowane. Oczywiście, często  

w tych wypadkach Zarząd zasłaniał się taką argumentacją i motywacją, że inwestycje do których 

dokładają środków gminy, realizowane są w pierwszej kolejności. Z drugiej zaś strony, zdaje się, 

że sprawa elementarnej sprawiedliwości i w miarę równomiernego podziału, choć oczywiście wiele 

jest programów, które nie pozwalają równomiernie te środki podzielić, pozostawia dużo do 

życzenia. Gminy, które były mniej wydolne, czy bardziej zadłużone otrzymywały dużo mniej 

inwestycji. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na to, że ta sprawiedliwość i podział, który był 

realizowany w poprzedniej kadencji, podczas której Rada i Zarząd starał się tak rozliczać  środki, 

aby ten podział był w miarę równomierny w stosunku do poszczególnych faktorów, jak liczba 

ludności, kilometry dróg na danej gminie i wszystko, co się wiązało z całą infrastrukturą nie zostało 

dochowane. Zapomniano, że coś takiego powinno mieć miejsce, a być może Zarząd w ogóle  

od tego odszedł. W poprzednich kadencjach taki system obowiązywał i znajdował odzwierciedlenie 

w rzeczywistości.  

Jeśli chodzi o inwestycje drogowe, należy mieć nadzieję, że inwestycje, które miały miejsce  

w planie wieloletnim jeszcze w poprzednich kadencjach i na początku tej kadencji bezpowrotnie nie 

zniknęły, czy będą one realizowane, bo pomimo tego, że skład rady z kadencji na kadencję 

zawsze się zmienia, to zawsze 100 % radnych głosowało wtedy za tym planem wieloletnim  

i wprowadzanymi do niego korektami.  Z przykrością trzeba jednak stwierdzić, że na początku tej 

kadencji wiele zadań z tego planu zniknęło.  

Należy się cieszyć, że jednostki organizacyjne Powiatu Siedleckiego bardzo dobrze radzą sobie  

w zakresie podstawowej działalności, podejmują nowe zadania i wyzwania w związku  

z pojawiającymi się środkami ze źródeł zewnętrznych. Wszystko to przyczynia się do wzbogacania 

w wielu dziedzinach lokalną społeczność Powiatu. Wszystkie jednostki organizacyjne za ich 

działalność należy pochwalić.  
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Odnosząc się do całej kadencji, nie tylko do tego roku, niestety trzeba stwierdzić, że zadłużenie 

Powiatu niewspółmiernie wzrosło do zadłużenia poprzedniej kadencji, co na pewno nie będzie 

ułatwiało w nowej perspektywie finansowej kadencji 2014 – 2020 w uzyskiwaniu środków 

zewnętrznych na nowe zadania i nowe inicjatywy. Na którejś z ostatnich posiedzeń Komisji 

Budżetu Pani Skarbnik wspominała, że obecne zadłużenie w stosunku do dochodów własnych, 

które jak podał Przewodniczący Klubu PSL wynoszą  9 %  jest na granicy wydolności możliwości. 

Powracając do inwestycji Przewodniczący Klubu powiedział, że chwała gminom za to, że deklarują 

chęć brania udziału w inwestycjach powiatowych i dokładają do nich swoje środki.      

Biorąc pod uwagę wszystkie „za” i „przeciw” Klub Prawa i Sprawiedliwości postanowił wystawić 

Zarządowi ocenę dostateczną, czyli ocenę pozytywną i zagłosować za udzieleniem Zarządowi 

absolutorium za rok 2013.   

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski powiedział, że nie zgadza się z przedmówcą odnośnie 

Jego twierdzenia, że nie cały Powiat był sprawiedliwie traktowany. Sprawiedliwość jest bardzo 

trudna do wyważenia. Każdy pojmuje ją nieco inaczej. Uważa, że jeśli pozostał jakiś niewielki 

odcinek drogi do zakończenia całej, to należy go zrobić. Powiat nie może podchodzić do sprawy 

tak, że robi się 100 metrów drogi i ucina np. 50 metrów, bo gmina przekroczyła limit środków 

uzyskany od powiatu. Podkreślił, że Zarząd postępował prawidłowo. W okresie tej kadencji 

wszystkie gminy otrzymały jakąś inwestycję. Są drogi, na które trzeba złożyć wniosek i mosty  

w ciągach komunikacyjnych, na które można uzyskać dofinansowanie. Wszyscy zgodzą się z tym, 

że Zarząd takie wnioski składał i otrzymywał dofinansowania. Były remontowane mosty  

i odcinki dróg ich łączące. Trzeba podkreślić, że jest to dobra sytuacja. Powiat nasz jest duży, bo 

ma ponad 80 tysięcy mieszkańców i 13 gmin, a budżet corocznie ustalany od początku kadencji 

nie jest duży. Jeśli chodzi o zadłużenie to należy wiedzieć, że Powiat Siedlecki na terenie 

Mazowsza jest jednym z najmniej zadłużonych powiatów.  

Przewodniczący potwierdził, że Pani Skarbnik, Starosta i Zarząd mając na uwadze to, że Powiat 

nasz nie posiada wielkiego majątku, czuwali nad tym, aby zadłużenie było adekwatne do naszych 

możliwości. Pewnie można byłoby wykonać więcej inwestycji, ale tylko pod warunkiem 

zaciągnięcia wyższych kredytów, których Powiat niebyły w stanie spłacać. Trzeba też myśleć  

o następnej kadencji i następnych radnych.  

Jeśli chodzi o pozyskiwanie środków z zewnątrz, to jesteśmy jednym z najlepszych powiatów na 

Mazowszu, bo pozyskaliśmy bardzo dużo pieniędzy. Za to wszystko należy się podziękowanie 

całemu Zarządowi i wszystkim Radnym, a przede wszystkim osobie, która wszystkim zarządza i za 

wszystko odpowiada. Tą osobą jest Starosta. Kończąc poprosił o głosowanie za udzieleniem 

Zarządowi Powiatu absolutorium za 2013 rok.  

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos ?  

Ponieważ Radni nie wyrazili chęci zabrania głosu, o zabranie głosu poprosił Starostę Siedleckiego. 
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Starosta Siedlecki Zygmunt Wielogórski przyznał, że cieszy się z faktu, że Kluby będą 

głosowały za udzieleniem absolutorium Zarządowi. Tak się składa, że na wszystko można patrzeć 

z dwóch stron. Uprawnieniem opozycji jest wytykanie błędów i to robi. Na każdy temat można 

dyskutować, ale nie można się na siebie obrażać.  

Jeśli chodzi o budżet 2013 roku, Starosta podkreślił, że cyfry w nim wykazane bronią się same.  

38 % wydatków inwestycyjnych jest wynikiem dobrym dla każdego samorządu. Wśród okolicznych 

powiatów wskaźnik ten klasyfikuje nas na najlepszej pozycji. Zadłużenie, które na koniec roku 

2013 wyniosło 3.600.000 złotych nie jest zadłużeniem groźnym. Pożyczka konieczna była po to, 

żeby uzyskać środki zewnętrzne. Oczywiście każde zadłużenie ma to do siebie, że trzeba je 

spłacać, ale w roku 2013 koszty naszych pożyczek wyniosły zaledwie 1, 94 % naszych wydatków.  

Są to bardzo minimalne koszty. Opłaci się zaciągać pożyczki w przypadku możliwości wykonania  

inwestycji w proporcji 50 % nakładów pieniężnych. Jest to dobra droga postępowania. Zadłużenie 

naszego budżetu nie wynosi 70 % lecz 7,94 %.  

Starosta zdecydowanie podkreślił, że nie zgadza się z zarzutem,  co do politycznego i koalicyjnego 

dzielenia budżetu. Jeżeli tak by do tego podchodził, to Gmina Zbuczyn nie powinna otrzymać ani 

jednej inwestycji. W rzeczywistości na Gminie Zbuczyn wykonuje się dużo inwestycji, choć rządzi 

tą Gminą Prezes Powiatowy PiS-u. Z Gminy Paprotnia Radnym jest zarówno Pan Radny Wojciech 

Łęczycki jak i Radny Mieczysław Ślaz. Z Gminy Zbuczyn Radnym jest Pan Radny Kazimierz 

Prochenka i do Dziewul droga została zrobiona. Zaapelował do Radnych, aby uznali, że to,  

co planuje się w inwestycjach, to jest możliwe do wykonania. Od dawna wiadomo jest wszystkim, 

że nieopłacalne jest wykonywanie 500-600 metrowych odcinków dróg. W wydaniu rzeczowym  

w ubiegłym roku wykonane zostało 22 kilometrów 740 metrów dróg i 8.074 metrów chodnika. 

Jednak nie samymi inwestycjami się żyje. Wszystkie nasze jednostki organizacyjne otrzymały 

pieniądze, które pozwoliły im prawidłowo funkcjonować. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna realizowała dwa projekty Unijne i jeden projekt realizowało Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie. W dalszym ciągu jesteśmy otwarci na wszystkie nowości. Dzieci w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym mają coraz lepsze warunki.  

To wszystko jest zasługą Pani Skarbnik i wszystkich ludzi, którzy mają wpływ na kształtowanie 

budżetu.  

Reasumując, Starosta powiedział, że z całą mocą chciałby stwierdzić, że budżet 2013 roku był 

budżetem dobrym, optymalnym i nie politycznym.  

Co do roku 2014, Zarząd trzyma rękę na pulsie. Jeżeli otrzymamy zwrot subwencji oświatowej, 

która nam się należy to zadłużenie nie byłoby większe niż ok. 4.000.000 złotych. Nie ma więc 

takiego zagrożenia, że nowy Zarząd i nowy Starosta zostanie ubezwłasnowolniony w swoich 

decyzjach. Jeżeli potrafią pracować, to pieniądze się znajdą, bo otwiera się nowa perspektywa ich 

pozyskiwania.       
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Przewodniczący Rady Henryk Brodowski  zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos ?  

Stwierdziwszy, że dalszych głosów do dyskusji nie ma odczytał pierwszy i drugi paragraf projektu 

Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2013 rok. Następnie przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem tej 

uchwały ? 

 - „za” udzieleniem absolutorium głosowało 21 Radnych 

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski odczytał dalszą część Uchwały i stwierdził, że Rada 

Powiatu w obecności 21 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVII/200/2014 w sprawie 

udzielenia Zarządowi Powiatu w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. 

Stanowi ona załącznik nr 25 do niniejszego protokółu.  

Staroście Panu Zygmuntowi Wielogórskiemu, pozostałym członkom Zarządu i Pani Skarbnik złożył 

serdeczne gratulacje.  

O godzinie 1540 z sali obrad wyszedł Radny Piotr Dymowski i Radna Józefa Rychlik. Od tej pory  

w obradach uczestniczy 19 Radnych. 

Ad. 22. 

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 22 porządku obrad,  

tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadaniowym i finansowym 

realizowanych przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

w 2014 roku”. Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 26 do protokółu) pozytywnie 

zaopiniowała Komisja Budżetu i Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.  

Zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos ? 

Stwierdziwszy, że głosów do dyskusji nie ma przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za 

podjęciem tej Uchwały ? 

 - „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 19 Radnych 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 Radnych jednogłośnie podjęła 

Uchwałę Nr XXXVII/201/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadaniowym i finansowym 

realizowanych przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

w 2014 roku. Stanowi ona załącznik nr 27 do niniejszego protokółu. 

O godzinie 1544 na salę obrad powróciła Radna Józefa Rychlik. Od tej pory w sesji uczestniczy  

20 Radnych. 
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Ad. 23. 

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 23 porządku obrad,  

tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia Gminie Przesmyki zadań powiatu z zakresu dróg 

powiatowych. Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 28 do protokółu) rozpatrywała  

i pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego 

i Rynku Pracy. Następnie zapytał, czy w tym punkcie są pytania ? 

Radny Wojciech Łęczycki przyznał, że to dobrze, ze wójt Gminy Przesmyki robi coś na naszych 

drogach, ale osobiście ma zastrzeżenia, co do sposobu realizacji Jego zamierzeń. Uważa, że ten 

projekt Uchwały jest pewnego rodzaju polisą ubezpieczeniową dla Wójta na przyszłą kadencję. 

Podejmując tą Uchwałę stawiamy przyszły Zarząd i Radnych w pozycji jednoznacznie określonej. 

Jeżeli będzie wykonana dokumentacja na przebudowę tej drogi, to grzechem byłoby nie składać 

wniosku na jej wykonanie. Radny uważa, że działania te prowadzą wyłącznie w tym kierunku.  

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos ? 

Starosta Siedlecki Zygmunt Wielogórski przyznał, że Wójt zadeklarował wykonanie 

dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Mordy – Przesmyki – Kamianki – 

Dąbrowa na odcinku Kamianki Wańki – Dąbrowa. Całość kosztów tego zadania zostanie 

sfinansowana z budżetu Gminy Przesmyki. Na przyszły rok umożliwi to złożenie wniosku  

o dofinansowanie przebudowy tego odcinka drogi w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą 

„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – 

Rozwój”.  

Starosta poinformował, że na jednym ze spotkań zadał wójtom pytanie, który w 2015 roku chce  

z powiatem budować „Schetynówkę”? Zgłosili się Wójtowie Gminy Przesmyki i Gminy Suchożebry. 

Jednak po obejrzeniu tego, co chce zrobić Wójt Gminy Suchożebry Zarząd uznał,  

że można się tego podjąć najwcześniej za rok, to jest wtedy, kiedy Wójt upora się z pewnymi 

formalnymi przeszkodami. Natomiast Wójt Gminy Przesmyki przedstawił Uchwałę Rady Gminy,  

w której Gmina zobowiązuje się dołożyć do przyszłej „Schetynówki” 2.000.000 złotych.   

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos ? 

Ponieważ głosów do dyskusji nie było, Przewodniczący odczytał § 1, § 2, § 3 i § 4  projektu 

Uchwały i przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem  tej Uchwały ? 

 - „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 20 Radnych 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 Radnych jednogłośnie podjęła 

Uchwałę Nr XXXVII/202/2014 w sprawie powierzenia Gminie Przesmyki zadań powiatu z zakresu 

dróg powiatowych. Stanowi ona załącznik nr  29 do niniejszego protokółu. 
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Ad. 24. 

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 24 porządku obrad,  

tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kotuń zadań powiatu z zakresu dróg 

powiatowych. Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 30 do protokółu) rozpatrywała  

i pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego  

i Rynku Pracy. Następnie zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos ? 

Radny Kazimierz Prochenka zapytał, ile środków finansowych na to zadanie zadeklarował Wójt 

Gminy Kotuń ? 

Starosta Siedlecki Zygmunt Wielogórski poinformował, że Wójt Gminy Kotuń zwrócił się  

z prośbą o zakup materiałów na utwardzenie drogi powiatowej Bojmie – Grębków o nawierzchni 

gruntowej na odcinku Bojmie do granicy powiatu. Zadeklarował wykonanie robót budowlanych 

czynem społecznym.  

Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze pytania ? 

Ponieważ więcej pytań nie było, odczytał treść tej Uchwały i zapytał, kto jest za jej podjęciem ? 

 - „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 20 Radnych 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 Radnych jednogłośnie podjęła 

Uchwałę Nr XXXVII/203/2014 w sprawie powierzenia Gminie Kotuń zadań powiatu z zakresu dróg 

powiatowych. Stanowi ona załącznik nr  31 do niniejszego protokółu. 

Ad. 25. 

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 25 porządku obrad,  

tj. „Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Siedleckiego na lata 2014-2017”.  

Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 32 do protokółu) rozpatrywała i pozytywnie 

zaopiniowała Komisja Budżetu. Następnie zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos ? 

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

podjęciem Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Siedleckiego na lata 2014-2017 ? 

 - „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 20 Radnych 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 Radnych jednogłośnie podjęła 

Uchwałę Nr XXXVII/204/2014 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Siedleckiego na lata 2014-2017. Stanowi ona załącznik nr 33 do niniejszego protokółu. 
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Ad. 26. 

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 26 porządku obrad,  

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

Siedleckiego”. Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 34 do protokółu), pozytywnie 

zaopiniowała Komisja Budżetu. Następnie zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos ? 

Stwierdziwszy, że głosów do dyskusji nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest  

za podjęciem Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Powiatu 

Siedleckiego ? 

 - „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 20 Radnych 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 Radnych jednogłośnie podjęła 

Uchwałę Nr XXXVII/205/2014 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok 

Powiatu Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 35 do niniejszego protokółu. 

Ad. 27. 

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 27 porządku obrad,  

tj. „Przyjęcie sprawozdania z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu  

w Siedlcach za I półrocze 2014 roku”. Poinformował, że sprawozdanie zostało przygotowane przez 

Komisję Rewizyjną. W tym momencie udzielił głosu Przewodniczącemu tej Komisji. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał Okniński poinformował, że w I półroczu br. Komisja 

Rewizyjna zgodnie z planem przeprowadziła dwie kontrole. Sprawozdanie otrzymali wszyscy 

Radni. Jeżeli ktoś ma pytania, to chętnie na nie udzieli odpowiedzi.   

Przewodniczący Rady  zapytał czy są pytania ? 

Po chwili stwierdził, że pytań nie ma i przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem tego 

sprawozdania ? 

 - „za” przyjęciem sprawozdania głosowało 20 Radnych 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 Radnych jednogłośnie 

przyjęła sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu  

w Siedlcach za I półrocze 2014 roku. Stanowi ono załącznik nr 36 do niniejszego protokółu. 

Ad. 28. 

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 28, tj. „Informacja 

Przewodniczącego Rady”. Poinformował, że wpłynęło pismo, w którym Dyrektor Katolickiego Radia 

Podlasie ksiądz kanonik Sławomir Kapitan i Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego ksiądz kanonik 

Marek Paluszkiewicz w imieniu Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Kazimierza Gurdy zapraszają  
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wszystkich Radnych na IV Diecezjalną Pielgrzymkę Samorządowców do Sanktuarium  

Bł. Męczenników Podlaskich w Pratulinie w dniu 29 czerwca br.  

Zaproszenie to wszyscy Radni otrzymali.  

Ad. 29. 

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 29, tj. „Interpelacje  

i zapytania radnych”. Zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos ? 

Ponieważ nikt nie zgłosił chęci zabrania głosu stwierdził, że punkt ten został wyczerpany. 

Ad. 30. 

Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 20 ust. 6 Statutu Powiatu Siedleckiego  

o godzinie 1600 Przewodniczący Rady zakończył obrady wypowiadając formułę: „Zamykam 

XXXVII Sesję Rady Powiatu Siedleckiego”. 

 Na tym protokół zakończono.  

 

                                                                  Przewodniczył: 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

dr inż. Henryk Brodowski 

 

 

 

Protokółowała:  
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