RADA POWIATU
w Siedlcach
BR.0002.5.2014

PROTOKÓŁ
z XXXVIII Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach,
odbytej w dniu 30 lipca 2014 roku
w Starostwie Powiatowym w Siedlcach,
ul. Piłsudskiego 40.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski o godzinie 900 otworzył Sesję
wypowiadając formułę: „Otwieram XXXVIII Sesję nadzwyczajną Rady Powiatu
w Siedlcach”. Bardzo serdecznie przywitał wszystkich przybyłych gości, Starostę
Siedleckiego Zygmunta Wielogórskiego, Wicestarostę Siedleckiego Józefę Rychlik
oraz pozostałych członków Zarządu Małgorzatę Stolarzewską – Sierakowską
i Włodzimierza Drabarka, Panią Pelagię Piątek Skarbnika Powiatu, Pana Andrzeja
Rymuzę Sekretarza Powiatu, Radnych oraz środki masowego przekazu.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 15 Radnych, co
wobec ustawowego składu Rady, wynoszącego 21 osób stanowi quorum do
podejmowania prawomocnych uchwał, wniosków i wydawania opinii. Radni Piotr
Dymowski, Bartłomiej Kurkus, Wojciech Łęczycki, Michał Okniński, Kazimierz
Prochenka i Emil Wielogórski usprawiedliwili swoją nieobecność.
(Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
Ad. 2.
Przewodniczący

Rady

Henryk

Brodowski

przystąpił

do

realizacji

2 punktu porządku obrad, tj. „Wnioski do porządku obrad”.
Poinformował, że Sesja została zwołana na wniosek Zarządu. Nadmienił, że
porządek dzisiejszych obrad z dołączonymi do niego projektami uchwał otrzymali
wszyscy Radni wraz z zawiadomieniem o terminie sesji. Ponieważ nikt nie złożył
innych propozycji do porządku obrad przystąpił do jego realizacji w przyjętej
kolejności:
1. Otwarcie obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.

- 2 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Powiatu.
4. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/167/2013 Rady Powiatu
w Siedlcach z dnia 27 września 2013 roku.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok
Powiatu Siedleckiego.
6. Interpelacje i zapytania Radnych.
7. Zakończenie obrad.
Ad. 3.
Przewodniczący

Rady

Henryk

Brodowski

przystąpił

do

realizacji

3 punktu porządku obrad - tj. „Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Powiatu”.
Nadmienił, że protokół z ostatniej sesji Rady był do wglądu w Biurze Rady.
Ponieważ do dnia dzisiejszego nie wpłynęły, co do jego treści, żadne uwagi ani
wnioski przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem protokołu
z XXXVII Sesji Rady Powiatu w Siedlcach?
- „za” przyjęciem protokołu głosowało 15 Radnych.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski stwierdził, iż Rada Powiatu
w obecności 15 Radnych, jednogłośnie przyjęła Protokół z XXXVII Sesji Rady Powiatu
w Siedlcach.

Ad. 4.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski - po wyczerpaniu porządku obrad
w punkcie 3, przystąpił do realizacji punktu 4 tj.: „Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr XXXI/167/2013 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 27 września 2013 roku”.
Nadmienił, że projekt tej Uchwały otrzymali wszyscy Radni. (Stanowi on załącznik nr
2 do niniejszego protokołu).
Zapytał,

czy

są

pytania

odnośnie

przedstawionego

projektu

Uchwały?

Stwierdziwszy, że nie ma głosów w dyskusji, poinformował, że jest pozytywna opinia
Komisji Budżetu w tej sprawie, następnie odczytał projekt Uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr XXXI/167/2013 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 27 września 2013 roku
i przystąpił do głosowania. Zapytał, kto z Radnych jest za podjęciem tej Uchwały?

- 3 - „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 15 Radnych

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski

stwierdził, że Rada Powiatu

w obecności 15 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/206/2014 Rady
Powiatu w Siedlcach z dnia 30 lipca 2013 roku. (Stanowi ona załącznik nr 3 do
niniejszego protokołu.)
Ad. 5.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski po wyczerpaniu porządku obrad
w punkcie 4, przystąpił do realizacji punktu 5 tj.: „Podjęcie Uchwały w sprawie
dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Powiatu Siedleckiego”.
Poinformował, że projekt tej Uchwały Radni otrzymali wraz z zawiadomieniem
o terminie Sesji. (Stanowi on załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).
Nad projektem tej Uchwały pracowała Komisja Budżetu i wydała pozytywną
opinię. Następnie poprosił o kilka słów Panią Pelagię Piątek .
Pani Pelagia Piątek – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że proponuje się
dokonanie zmian w budżecie polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków
o kwotę 116.107 złotych. Wprowadzane dochody do planu budżetowego pochodzą ze
zrealizowanych dochodów, które wpłynęły do kasy Starostwa, głównie z opłat za pas
drogowy i przejazdy ponadnormatywne, jak również za rozliczenia za pobyt dzieci
w naszych placówkach z lat ubiegłych na kwotę 67.204 złotych. Kwota 5.000 złotych
została pozyskana ponad plan za holowanie pojazdów. Kwota 4.450 złotych pochodzi
z darowizn uzyskanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Stoku
Lackim. Kwota 11.657 złotych od Marszałka Województwa Mazowieckiego za opłaty
środowiskowe.
Wymienione kwoty zostają wprowadzone na zwiększenie wydatków bieżących
związanych głównie z remontem placówki opiekuńczej w Kisielanach. Została
wygospodarowana kwota 100.000 złotych na remont. Kwota 22.711 złotych na
zwiększenie skutków w wynagrodzeniach osobowych wynikających z konieczności
zatrudnienia na ½ etatu pedagoga w wyniku zaleceń pokontrolnych Rzecznika Praw
Dziecka.

- 4 Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień na wnioski kierowników jednostek poza
zwiększeniem z darowizn, które przeznacza się na wydatki materiałowe w Specjalnym
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim. Kwotę 11.657 z opłat
środowiskowych zgodnie z przepisami przeznacza się na usługi w zakresie gospodarki
komunalnej i ochrony środowiska.
W wydatkach majątkowych zmiany dokonywane są na kwotę 30.000 złotych
poprzez przeniesienie tej kwoty z wydatków inwestycyjnych realizowanych we
własnym zakresie na dotacje majątkowe z przeznaczeniem dla Gminy Mokobody na
realizację Umowy partnerskiej. Proponowane zmiany są szczegółowo opisane
w Uzasadnieniu.
W planie wydatków majątkowych wprowadzane są zmiany w pozycjach 5b,
6,7,12,13 i 14 w wyniku rozstrzygniętych przetargów uzyskano wolne środki, które
przeznacza się na zwiększenie pozycji 16 – aktualizacja dokumentacji projektowej na
drodze Stok Lacki – Olszanka, ponieważ ta dokumentacja musi być zakończona
i opracowana w celu umożliwienia złożenia wniosku o środki na kwotę 25.000 złotych
na przyszły rok. O kwotę 30.000 złotych zwiększa się dotację dla Gminy Mokobody na
realizację umowy partnerskiej. W pozostałych załącznikach zmiany wynikają ze zmian
proponowanych w tabeli dochodów i wydatków. Następnie Pani Skarbnik poprosiła
o zadawanie pytań.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski – podziękował Pani Skarbnik za
wyjaśnienia. Następnie zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie ?
Stwierdziwszy, że nie ma głosów w dyskusji, odczytał projekt Uchwały w sprawie
dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Powiatu Siedleckiego. Zapytał,
kto jest za podjęciem tej Uchwały?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 15 Radnych
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski

stwierdził, że Rada Powiatu

w obecności 15 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/207/2014 Rady
Powiatu w Siedlcach z dnia 30 lipca 2014 roku . (Stanowi ona załącznik nr 5 do
niniejszego protokołu.)

- 5 Ad. 6.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski po zrealizowaniu punktu 5 porządku
obrad, przystąpił do realizacji punktu 6, tj.: „Interpelacje i zapytania Radnych”.
Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie?
Radny Marek Gorzała – skierował zapytania do Pana Zygmunta Wielogórskiego
Starosty Siedleckiego. Stwierdził, że nie oczekuje odpowiedzi w dniu dzisiejszym tylko
wykonawstwa przedłożonych zagadnień.
Na odcinku od drogi wojewódzkiej od miejscowości Wyczółki w stronę przejazdu
kolejowego na Krzymoszach w obrębie administracyjnym Gminy Siedlce, po prawej
stronie jest zarośnięty i zamulony rów i spływająca z drogi wojewódzkiej woda tworzy
bagnisko, które niszczy nawierzchnię utrudniając jednocześnie korzystanie z drogi.
Wniosek przekazuje na prośbę Radnych Gminy Miejskiej w Mordach.
Druga sprawa dotyczy drogi Stok Lacki – Olszanka, gdzie na odcinku od
krzyżówki dróg powiatowych w Rzążewie do samego Radzikowa droga jest bardzo
zarośnięta. Przemieszczają się tą drogą tiry z kopalni żwiru na Ostojach. Na tym
samym odcinku jest potrzeba połatania dziur. Najgorszy odcinek jest od kościoła
w Radzikowie do szkoły. Z tej drogi najczęściej korzysta młodzież.
Konkretnego działania wymaga przepust na drodze za krzyżówką w Czuryłach.
Łatanie nie daje efektów.
Następny problem dotyczy drogi Ostoje - Błażeje. Korzysta z niej młodzież
uczęszczająca do szkoły w Kosnach. W związku z powyższym droga musi być
przejezdna.
Kolejny wniosek dotyczy poboczy na nowo remontowanym odcinku drogi Czuryły
– Olszanka na Piórach Wielkich. Tam pobocza są z piasku. Nie jest to grunt gliniasty,
który by się utrzymał. Poboczy praktycznie nie ma. Prowadzone prace są
niewystarczające.
Pan Zygmunt Wielogórski – Starosta Siedlecki – przyjął zgłaszane przez
Pana Radnego problemy. Najtrudniejsza sprawa dotyczy dróg w Radzikowie
i Błażejach. Nie ma innego sposobu naprawienia drogi w Błażejach jak zrobienie jej
od nowa. Stwierdził, że należy zastanowić się nad wpisaniem jej do budżetu.

- 6 Bardziej skomplikowany jest problem dotyczący Radzikowa. Niezbędne prace
porządkowe zostaną wykonane. Na dzień dzisiejszy brak funduszy na kompleksowe
prace. Na ten cel potrzeba około 13 milionów złotych. Na samo przejście od
cmentarza do szkoły i dalej do wyjazdu z Radzikowa potrzeba około 6 milionów
złotych. Takich pieniędzy na razie brak.
Sprawa dotycząca przepustu będzie zbadana i w miarę możliwości rozwiązana.
Pan Starosta Zygmunt Wielogórski podziękował Radnym w imieniu Pana
Wiesława Mazura za współpracę. Pan Wiesław Mazur odchodzi na emeryturę.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski -

poinformował, że w najbliższy

piątek będzie uczestniczył w spotkaniu na pożegnanie Pana Mazura i przekaże mu
życzenia od radnych.
Następnie poinformował, że Gminy organizują różnego rodzaju uroczystości
i zachęca radnych, aby brali w nich udział.
Zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos. Po chwili stwierdził, że więcej
interpelacji ani zapytań nie ma, co oznacza, że punkt ten został wyczerpany.

Ad. 7.
Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 20 ust. 6 Statutu Powiatu
Siedleckiego o godzinie 930 Przewodniczący Rady zakończył obrady wypowiadając
formułę: „Zamykam XXXVIII Sesję nadzwyczajną Rady Powiatu Siedleckiego”.

Na tym protokół zakończono.
Przewodniczył:

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ dr inż. Henryk Brodowski

Protokołowała:
/-/ Anna Napiórkowska

