RADA POWIATU
w Siedlcach
BR.0002.6.2014

PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2014
z XXXIX Sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach,
odbytej w dniu 26 września 2014 roku
w Starostwie Powiatowym w Siedlcach,
ul. Piłsudskiego 40

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski o godzinie 1400 otworzył sesję
wypowiadając formułę: „Otwieram XXXIX 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 19 Radnych,
co wobec 21 osobowego składu Rady stanowi quorum do podejmowania
prawomocnych uchwał, wniosków i wydawania opinii. Nieobecność swoją
usprawiedliwili Radni: Tomasz Marciniuk i Emil Wielogórski.
(Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu).
Do pełnienia funkcji sekretarzy podczas dzisiejszych obrad wyznaczył Radnych:
Wojciecha Klepackiego i Andrzeja Wróbla. Zapytał Ich, czy wyrażają na to zgodę ?
Obaj Radni wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy.
Ad. 2.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji 2 punktu porządku
obrad, tj. „Wnioski do porządku obrad”. Nadmienił, że porządek dzisiejszych obrad
z kompletem dokumentów otrzymali wszyscy Radni wraz z zawiadomieniem
o terminie i miejscu sesji. Zapytał, czy do tego porządku są jakieś wnioski ?
Ponieważ wniosków nie było, stwierdził, że dzisiejsze obrady odbędą się według
kolejności:
1. Otwarcie obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z XXXVIII Sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego
Powiatu Siedleckiego.
6. Przyjęcie informacji o aktualnym zabezpieczeniu podstawowej opieki zdrowotnej
mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez NFZ.
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Powiatu Siedleckiego przez SP ZOZ w Siedlcach.
8. Przyjęcie informacji o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom
Powiatu Siedleckiego przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach
Spółka z o.o.
9. Przyjęcie informacji na temat udzielanych świadczeń przez Stację Pogotowia
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach mieszkańcom Powiatu
Siedleckiego z zakresu ratownictwa medycznego.
10. Przyjęcie informacji na temat realizacji zadań przez Powiatowe Centrum
Powiadamiania Ratunkowego w Siedlcach w zakresie ratowania życia i niesienia
pomocy mieszkańcom Powiatu Siedleckiego.
11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach
za okres I półrocza 2014 roku.
12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Stoku Lackim za okres I półrocza 2014 roku.
13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowej Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Stoku Lackim za okres I półrocza 2014 roku.
14. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Mordach za okres I półrocza 2014 roku.
15. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Siedlcach za okres I półrocza 2014 roku.
16. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Powiatowego Rozwoju Pieczy Zastępczej
na lata 2013-2016” w roku 2013.
17. Przyjęcie informacji z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON
za I półrocze 2014 roku.
18. Przyjecie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej
instytucji kultury pn.: Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach
za I półrocze 2014 roku.
19. Przyjęcie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Siedleckiego na lata 2013-2016 za I półrocze 2014 roku.
20. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego
za I półrocze 2014 roku.
21. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletnie Prognozy
Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2014 – 2017.
22. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej
na 2014 rok Powiatu Siedleckiego.
23. Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia Gminie Korczew zadań powiatu
z zakresu dróg powiatowych.
24. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności
nieruchomości zabudowanej w drodze przekształcenia spółdzielczego
własnościowego prawa do budynku biurowo-administracyjnego.
25. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady
Powiatu.
26. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach.
27. Informacja Przewodniczącego Rady.
28. Interpelacje i zapytania Radnych.
29. Zakończenie obrad.
Ad. 3.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 3,
tj. „Przyjęcie protokółu z XXXVIII Sesji Rady Powiatu”. Nadmienił, że Protokół
z ostatniej sesji był do wglądu w Biurze Rady.
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też wnioski. Zapytał, czy ktoś w tej chwili chciałby zgłosić uwagi ?
Ponieważ uwag nikt nie zgłosił, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
przyjęciem protokółu z XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Siedlcach ?
- „za” przyjęciem protokółu głosowało 19 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 Radnych,
jednogłośnie przyjęła Protokół z XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Siedlcach.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 4 porządku
obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu”. Nadmienił, że
sprawozdanie to zostało sporządzone za okres od dnia 9 czerwca do dnia 8 września
2014 roku. Zapytał, czy są pytania ?
Radny Wojciech Łęczycki powiedział, że na posiedzeniu Zarządu w dniu 8 września
br. rozpatrywany był wniosek wójta Gminy Paprotnia w sprawie przekazania zadania
polegającego na ułożeniu oporników na krawędzi jezdni w miejscowości Hołubla
w ciągu drogi Hołubla – Rzeszotków. Zapytał, dlaczego Zarząd nie wyraził zgody na
przekazanie tego zadania, czy było one związane z poniesieniem kosztów przez
Powiat, czy były inne przyczyny odmowy ? Zapytał również, kiedy będzie oddana ta
droga do użytku ?
Starosta Zygmunt Wielogórski odpowiedział, że wniosek nie mógł być zrealizowany
ze względów technicznych. Zamontowanie oporników kolidowałoby z istniejącymi
studniami kanalizacyjnymi. Przekazanie tego zadania wiązałoby się również
z poniesieniem przez Powiat kosztów w wysokości ok. 40.000 złotych.
Droga Hołubla – Rzeszotków będzie oddana do dnia 30 września br.
Radny Grzegorz Pomikło powiedział, że na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia Zarząd
postanowił o zatrudnieniu z dniem 1 września na stanowisko dyrektora Domu na
Zielonym Wzgórzu w Kisielanach Pana Włodzimierza Drabarka. Dziwi Go jednak
decyzja powierzenia tego stanowiska tylko na okres 6-ściu miesięcy. Czy można się
domyślać, że po tym okresie może być zatrudniony inny dyrektor ? Zapytał z czego to
wynika ?
Starosta Zygmunt Wielogórski wyjaśnił, że każdego dyrektora, który powoływany
jest po raz pierwszy i staje się kierownikiem samorządowej jednostki organizacyjnej
obowiązuje według najnowszych przepisów egzamin, po zdaniu którego może być
urzędnikiem samorządowym i wówczas umowa może zawarta być na czas
nieokreślony. Z uwagi na to, że Pan Włodzimierz Drabarek był już dyrektorem
samorządowej jednostki zwolniony jest z odbywania stażu. Przystąpi tylko do
egzaminu.
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Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu w Gostchorzy.
Ze sprawozdania wynika, że dotacja była nienależnie pobrana przez ten Ośrodek
i Zarząd na posiedzeniu w dniu 9 czerwca postanowił przypisać ją do zwrotu na
podstawie decyzji administracyjnej, wydanej po wszczęciu i przeprowadzeniu
postępowania administracyjnego. Wiadomo, że od tej decyzji może odwołać się
zarówno jedna jak i druga strona do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które
nie rozstrzygnęło tej kwestii. Być może odwołanie trzeba będzie skierować do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Radny zapytał, czy istnieje możliwość
zwrotu tej dotacji ?
Starosta Zygmunt Wielogórski wyjaśnił, że w kilku jednostkach administracyjnych
na terenie naszego Powiatu kontrolowana była prawidłowość wypełniania systemu
Informacji Oświatowej. Kontrolerzy z Izby Skarbowej ustalili, że Ośrodek w Gostchorzy
nieprawidłowo zakwalifikował uczniów, uznając, że przebywają oni w jednostce,
a faktycznie byli tylko skierowani do jednostki, więc fizycznie w niej nie przebywali.
Starostwo wystąpiło więc do dyrektora Ośrodka o zwrot przyznanej dotacji, na co On
się nie zgadza, bo rzutuje to na następne miesiące. Sprawę musi rozstrzygnąć
Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Zachowana jest w tej sprawie normalna
procedura administracyjna.
Przewodniczący Rady zapytał, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos ?
Ponieważ chętnych do zabrania głosu nie było, stwierdził, że Rada Powiatu
w obecności 19 Radnych przyjęła sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu. Stanowi
ono załącznik nr 2 do niniejszego protokółu.
Ad. 5.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 5 porządku
obrad, tj.: „Podjęcie Uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego
Powiatu Siedleckiego”. Poinformował, że Radny Włodzimierz Drabarek złożył
rezygnację z mandatu radnego z powodu objęcia z dniem 1 września funkcji dyrektora
Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach. Projekt Uchwały o wygaśnięciu mandatu
(załącznik nr 3 do protokółu) pozytywnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna. Następnie
zapytał, czy są pytania ?
Stwierdziwszy, że pytań nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
podjęciem tej Uchwały ?
- „za” podjęciem tej uchwały głosowało 18 Radnych,
- „przeciw”
0,
- „wstrzymujących się” - 1 Radny
Przewodniczący Rady stwierdził, że w obecności 19 Radnych 18 głosami „za” przy
braku głosów „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym się” Rada Powiatu podjęła
Uchwałę Nr XXXIX/208/2014 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego
Powiatu Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 4 do niniejszego protokółu.
Od głosowania wstrzymał się Radny Włodzimierz Drabarek.
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Drabarkowi za wkład pracy włożony w rozwój Powiatu Siedleckiego w okresie
sprawowania mandatu Radnego IV kadencji Rady 2010-2014.
Wspólnie ze Starostą wręczył Mu „Podziękowanie” i Atlas ilustrowany „Historia Polski”.
Pan Włodzimierz Drabarek podziękował za ciepłe słowa. Ze swojej strony życzył
wszystkim wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski stwierdził, że od tej chwili Rada Powiatu
składa się z 20 Radnych, a w dzisiejszych obradach bierze udział 18 Radnych.
Ad. 6.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 6 porządku
obrad, tj. „Przyjęcie informacji o aktualnym zabezpieczeniu podstawowej opieki
zdrowotnej mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez NFZ”. Poinformował, że była
ona rozpatrywana i przyjęta przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki
Społecznej. Następnie zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos ?
Ponieważ nikt nie wyraził chęci zabrania głosu, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto
jest za przyjęciem tej informacji ?
- „za” przyjęciem tej informacji głosowało 18 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że, Rada Powiatu przyjęła informację o aktualnym
zabezpieczeniu podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu Siedleckiego
przez NFZ. Stanowi ona załącznik nr 5 do niniejszego protokółu.
Ad. 7.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 7 porządku
obrad, tj. „Przyjęcie informacji o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej
mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez SP ZOZ w Siedlcach”. Poinformował,
że była ona rozpatrywana i przyjęta przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia
i Opieki Społecznej. Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?
Radny Wojciech Łęczycki zapytał, gdzie można ubiegać się o udzielenie nocnej
pomocy stomatologicznej ?
Teresa Żółkowska przybyła w zastępstwie Kierownika Delegatury Mazowieckiego
Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Delegatury w Siedlcach
poinformowała, że nocną pomoc stomatologiczną można uzyskać w Czepielinie.
Przewodniczący Rady poprosił Panią Teresę Żółkowską o szersze rozpropagowanie
tej informacji. Następnie zapytał, czy są pytania do Pana dyrektora SP ZOZ Mirosława
Leśkowicza ?
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zdrowotnej mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez SP ZOZ w Siedlcach została
przez Radę Powiatu przyjęta. Stanowi ona załącznik nr 6 do niniejszego protokółu.
Ad. 8.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 8 porządku
obrad, tj. „Przyjęcie informacji o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej
mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki
w Siedlcach Spółka z o.o.” Była ona rozpatrywana i przyjęta przez Komisję Oświaty,
Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Poinformował, że na dzisiejsze obrady
nie mógł przyjść Pan Prezes Marcin Kulicki z uwagi na to, że Oddział Kardiologii
Szpitala Wojewódzkiego obchodzi swoje dwudziestolecie działalności. Następnie
zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?
Ponieważ głosów do dyskusji nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
przyjęciem tej informacji ?
- „za” przyjęciem tej informacji głosowało 18 Radnych
Przewodniczący stwierdził, że informacja o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej
mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki
w Siedlcach Spółka z o.o.” została przez Radę Powiatu przyjęta. Stanowi ona
załącznik nr 7 do niniejszego protokółu.
Ad. 9.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 9 porządku
obrad, tj. „Przyjęcie informacji na temat udzielanych świadczeń przez Stację
Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach mieszkańcom Powiatu
Siedleckiego z zakresu ratownictwa medycznego”. Poinformował, że była ona
rozpatrywana i przyjęta przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki
Społecznej. Następnie zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos ?
Radny Wojciech Łęczycki powiedział, że w informacji podano, że karetka pogotowia
dociera do pacjenta na terenie całego Powiatu w ciągu 15 minut, co nie zawsze jest
prawdą. Osobiście był świadkiem zdarzenia, że kobieta z bólem w piersiach czekała
na karetkę 50 minut.
Dyrektor SP ZOZ „RM-MEDITRANS” Stacji Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Siedlcach Leszek Szpakowski powiedział, że trudno
jest Mu się odnieść do tego jednostkowego przypadku, bo nie zna szczegółów. Może
tylko podejrzewać, że karetka mogła być zajęta. Nie ma takiej sytuacji, że karetka stoi,
a pacjent na nią czeka. Zobowiązał się do sprawdzenia przyczyny oczekiwania na
karetkę, jeżeli Radny poda Mu dokładnie informacje o tym przypadku. Na terenie
Powiatu jest sześć karetek rozlokowanych w Siedlcach Zbuczynie, Hołubli
i w Dąbrówce Ług.
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zakątka Powiatu.
Radny Wojciech Łęczycki powiedział, że po sesji poda szczegóły tego przypadku.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski zapytał, czy są jeszcze jakieś pytania ?
Ponieważ pytań nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem tej
informacji ?
- „za” przyjęciem tej informacji głosowało 18 Radnych
Przewodniczący stwierdził, że, Rada Powiatu przyjęła informację na temat
udzielanych świadczeń przez Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu
Sanitarnego w Siedlcach mieszkańcom Powiatu Siedleckiego z zakresu ratownictwa
medycznego. Stanowi ona załącznik nr 8 do niniejszego protokółu.
Ad. 10.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 10
porządku obrad, tj. „Przyjęcie informacji na temat realizacji zadań przez Powiatowe
Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Siedlcach w zakresie ratowania życia
i niesienia pomocy mieszkańcom Powiatu Siedleckiego”. Poinformował, że była ona
rozpatrywana i przyjęta przez Komisję Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego
i Rynku Pracy. Następnie zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos ?
Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej Waldemar Rostek
poinformował, że obecnie w Komendzie Miejskiej PSP w Siedlcach funkcjonuje
Miejskie Stanowisko Kierowania PSP w ramach Zintegrowanego Stanowiska
Dyspozytorskiego Służb Ratowniczych. Centrum Powiadamiania Ratunkowego ma
swoją siedzibę w Radomiu.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski zapytał, czy są jakieś pytania ?
Ponieważ pytań nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem tej
informacji ?
- „za” przyjęciem tej informacji głosowało 18 Radnych
Przewodniczący stwierdził, że, Rada Powiatu przyjęła informację na temat
funkcjonowania Miejskiego Stanowiska PSP w ramach Zintegrowanego Stanowiska
Dyspozytorskiego Służb Ratowniczych. Stanowi ona załącznik nr 9 do niniejszego
protokółu.
Ad. 11.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 11
porządku obrad, tj.: „Przyjęcie sprawozdania z działalności Domu na Zielonym
Wzgórzu w Kisielanach za okres I półrocza 2014 roku”. Poinformował, że pozytywnie
zaopiniowała go Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.
Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?

- 8 Dyrektor Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach Włodzimierz Drabarek
poinformował, że na dzień dzisiejszy w Domu jest trzydziestu wychowanków. Troje
udało się w nieokreślone miejsce. Poszukuje ich policja. Poza tym wszystko toczy się
zgodnie z planem finansowym i merytorycznym.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania ?
Ponieważ pytań nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem
tego sprawozdania ?
- „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 18 Radnych
Przewodniczący stwierdził, że sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym
Wzgórzu w Kisielanach za okres I półrocza 2014 roku zostało przez Radę Powiatu
przyjęte. Stanowi ono załącznik nr 10 do niniejszego protokółu.
Ad. 12.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 12
porządku obrad, tj.: „Przyjęcie sprawozdania z działalności Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim za okres I półrocza 2014 roku”.
Nadmienił, że sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać
głos ?
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania ?
Ponieważ pytań nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem
tego sprawozdania ?
- „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 18 Radnych
Przewodniczący stwierdził, że sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim za okres I półrocza 2014 roku zostało
przez Radę Powiatu przyjęte. Stanowi ono załącznik nr 11 do niniejszego protokółu.
Ad. 13.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 13
porządku obrad, tj.: „Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim za okres I półrocza 2014 roku”.
Poinformował, że sprawozdanie to było omawiane i pozytywnie zaopiniowane przez
Komisję Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Zapytał, czy w tym
punkcie są pytania ?
Ponieważ pytań nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem
tego sprawozdania ?
- „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 18 Radnych

- 9 Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim za okres I półrocza 2014 roku zostało
przez Radę Powiatu przyjęte. Stanowi ono załącznik nr 12 do niniejszego protokółu.
Ad. 14.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 14
porządku obrad, tj.: „Przyjęcie sprawozdania z działalności Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Mordach za okres I półrocza 2014 roku”. Poinformował,
że sprawozdanie było omawiane i pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Oświaty,
Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos ?
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach Krystyna Zarzecka
poinformowała, że w styczniu tego roku ogłosiła nabór na semestr zimowy do Szkoły
Policealnej na kierunek technik turystyki wiejskiej. Semestr ten rozpoczął się 1 lutego
2014 roku. Zgłosiło się 23 słuchaczy.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania ?
Ponieważ pytań nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem
tego sprawozdania ?
- „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 18 Radnych
Przewodniczący stwierdził, że sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Mordach za okres I półrocza 2014 roku zostało przez Radę
Powiatu przyjęte. Stanowi ono załącznik nr 13 do niniejszego protokółu.
Ad. 15.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 15
porządku obrad, tj.: „Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Siedlcach za okres I półrocza 2014 roku”. Poinformował,
że pozytywnie zaopiniowała go Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki
Społecznej. Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?
Ponieważ nikt nie wyraził chęci zabrania głosu Przewodniczący przystąpił do
głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem tego sprawozdania ?
- „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 18 Radnych
Przewodniczący stwierdził, że sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Siedlcach za okres I półrocza 2014 roku zostało przez Radę
Powiatu przyjęte. Stanowi ono załącznik nr 14 do niniejszego protokółu.
Ad. 16.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 16
porządku obrad, tj.: „Przyjęcie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu
Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2013 – 2016” w roku 2013.
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Poinformował, że pozytywnie zaopiniowała go Komisja Oświaty, Kultury, Sportu,
Zdrowia i Opieki Społecznej. Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby
zabrać głos ?
Ponieważ nikt nie wyraził chęci zabrania głosu Przewodniczący przystąpił do
głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem tego sprawozdania ?
- „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 18 Radnych
Przewodniczący stwierdził, że sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu
Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2013 – 2016 w roku 2013 zostało przez Radę
Powiatu przyjęte. Stanowi ono załącznik nr 15 do niniejszego protokółu.
Ad. 17.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 17
porządku obrad, tj.: „Przyjęcie informacji z realizacji zadań finansowanych ze środków
PFRON za I półrocze 2014 roku”. Poinformował, że informacja omawiana była przez
Komisję Budżetu, Komisję Rewizyjną i Komisję Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia
i Opieki Społecznej. Wszystkie te Komisje zaopiniowały informację pozytywnie.
Następnie zapytał, czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać głos ?
Ponieważ nikt nie wyraził chęci zabrania głosu Przewodniczący przystąpił do
głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem tej informacji ?
- „za” przyjęciem tej informacji głosowało 18 Radnych
Przewodniczący stwierdził, że informacja z realizacji zadań finansowanych ze
środków PFRON za I półrocze 2014 roku została przez Radę Powiatu przyjęta.
Stanowi ona załącznik nr 16 do niniejszego protokółu.
Ad. 18.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 18
porządku obrad, tj.: „Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury pn.: „Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”
w Chlewiskach za I półrocze 2014 roku”. Poinformował, że informacja ta była
przedmiotem obrad Komisji Budżetu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Wszystkie trzy Komisje zaopiniowały
tą informację pozytywnie. Następnie zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać
głos ?
Ponieważ nikt nie wyraził chęci zabrania głosu Przewodniczący przystąpił do
głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem tej informacji ?
- „za” przyjęciem tej informacji głosowało 18 Radnych

- 11 Przewodniczący Rady stwierdził, że informacja o przebiegu wykonania planu
finansowego samorządowej instytucji kultury pn.: „Dom Pracy Twórczej
„Reymontówka” w Chlewiskach za I półrocze 2014 roku została przez Radę Powiatu
przyjęta. Stanowi ona załącznik nr 17 do niniejszego protokółu.
Ad. 19.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 19
porządku obrad, tj.: „Przyjęcie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2014-2017 za I półrocze 2014 roku”.
Poinformował, że informację tą pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Komisja
Rewizyjna. Następnie zapytał, czy są pytania ?
Ponieważ pytań nie było Przewodniczący przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest
za przyjęciem tej informacji ?
- „za” przyjęciem tej informacji głosowało 18 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że informacja o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2014-2017 za I półrocze 2014
roku została przez Radę Powiatu przyjęta. Stanowi ona załącznik nr 18 do
niniejszego protokółu.
Ad. 20.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 20
porządku obrad, tj.: „Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Siedleckiego za I półrocze 2014 roku”. Poinformował, że informacja była omawiana
i pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Budżetu i Komisję Rewizyjną. (Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2014 roku stanowi
załącznik nr 19 do protokółu)
Pozytywną opinię o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku wydała
również Regionalna Izba Obrachunkowa, której Uchwałę Nr Si.366.2014 z dnia 11
września 2014 w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Siedlcach
informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku otrzymali wszyscy
Radni. Stanowi ona załącznik nr 20 do niniejszego protokółu.
Następnie Przewodniczący zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?
Ponieważ głosów do dyskusji nie było Przewodniczący przystąpił do głosowania.
Zapytał, kto jest za przyjęciem tej informacji ?
- „za” przyjęciem tej informacji głosowało 18 Radnych
Przewodniczący stwierdził, że informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Siedleckiego za I półrocze 2014 roku została przez Radę Powiatu przyjęta.
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Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 21
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 21 do niniejszego protokółu)
pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu. Zapytał, czy ktoś chciałby w tym punkcie
zabrać głos ?
Stwierdziwszy, że nikt nie wyraził chęci zabrania głosu, przystąpił do głosowania.
Zapytał, kto jest za podjęciem tej Uchwały ?
- „za” podjęciem tej uchwały głosowało 18 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 18 Radnych
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIX/209/2014 zmieniającą uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2014 – 2017. Stanowi
ona załącznik nr 22 do niniejszego protokółu.
Ad. 22.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 22
porządku obrad, tj.: „Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale
Budżetowej na 2014 rok Powiatu Siedleckiego”. Poinformował, że projekt tej Uchwały
(załącznik nr 23 do niniejszego protokółu) otrzymali wszyscy Radni. Pozytywnie
zaopiniowała go Komisja Budżetu. Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby
zabrać głos ?
Stwierdziwszy, że chętnych do zabrania głosu nie ma, przystąpił do głosowania.
Zapytał, kto jest za podjęciem tej Uchwały ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 18 Radnych
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności
18 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIX/210/2014 w sprawie dokonania
zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Powiatu Siedleckiego. Stanowi ona
załącznik nr 24 do niniejszego protokółu.
Ad. 23.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 23
porządku obrad, tj.: „Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia Gminie Korczew zadań
powiatu z zakresu dróg powiatowych”. Poinformował, że projekt tej Uchwały
(załącznik nr 25 do niniejszego protokółu) otrzymali wszyscy Radni. Pozytywnie
zaopiniowała go Komisja Budżetu i Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa
Publicznego i Rynku Pracy. Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby
zabrać głos ?
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Zapytał, kto jest za podjęciem tej Uchwały ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 18 Radnych
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności
18 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIX/211/2014 w sprawie powierzenia
Gminie Korczew zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych. Stanowi ona załącznik
nr 26 do niniejszego protokółu.
Ad. 24.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 24
porządku obrad, tj.: „Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
własności nieruchomości zabudowanej w drodze przekształcenia spółdzielczego
własnościowego prawa do budynku biurowo-administracyjnego”. Poinformował,
że projekt tej Uchwały (załącznik nr 27 do niniejszego protokółu) pozytywnie
zaopiniowała Komisja Budżetu i Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego
i Rynku Pracy. Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?
Radny Grzegorz Pomikło zapytał, czy Poradnia w całości będzie przeniesiona
ze Stoku Lackiego do tej nieruchomości ?
Starosta Siedlecki Zygmunt Wielogórski odpowiedział, że prawdopodobnie ze
Stoku zostanie przeniesiona w całości.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze pytania ?
Stwierdziwszy, że pytań nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
podjęciem tej Uchwały ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 18 Radnych
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności
18 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIX/212/2014 w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie własności nieruchomości zabudowanej w drodze przekształcenia
spółdzielczego własnościowego prawa do budynku biurowo-administracyjnego.
Stanowi ona załącznik nr 28 do niniejszego protokółu.
Ad. 25.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 25
porządku obrad, tj.: „Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji
uchwał Rady Powiatu”. Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 29 do
niniejszego protokółu) pozytywnie zaopiniowały wszystkie Komisje merytoryczne Rady
Powiatu. Następnie zapytał, czy są pytania ?
Stwierdziwszy, że pytań nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
podjęciem tej Uchwały ?
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Przewodniczący Rady Henryk Brodowski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności
18 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIX/213/2014 w sprawie przyjęcia
sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu. Stanowi ona załącznik nr 30 do
niniejszego protokółu.
Ad. 26.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 26
porządku obrad, tj.: „Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach”.
Poinformował, że po rozpatrzeniu skargi Komisja Rewizyjna przygotowała projekt tej
Uchwały (załącznik nr 31 do niniejszego protokółu) wraz z uzasadnieniem.
Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś 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 18 Radnych
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności
18 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIX/214/2014 w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Siedlcach . Stanowi ona załącznik nr 32 do niniejszego protokółu.
Ad. 27.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 27
tj. „Informacja Przewodniczącego Rady”.
Przewodniczący podał Radnym do wiadomości, że w Biurze Rady mogą zapoznać się
z Postanowieniem o umorzeniu śledztwa Prokuratury Rejonowej w Siedlcach
zaistniałego przekroczenia uprawnień przez Starostę przez zatrudnienie osoby na
stanowisku Sekretarza Powiatu.
W związku z zakończeniem IV Kadencji Rady Powiatu 2010-2014 Przewodniczący
podziękował Panu Włodzimierzowi Korolczukowi za wieloletnią współpracę z Radą
Powiatu Siedleckiego. Podkreślił, że będąc dziennikarzem prasy lokalnej „Życie
Siedleckie” i „Echo Katolickie” okazywał zainteresowanie sprawami samorządu
powiatowego i rzetelnie przekazywał wszelkie informacje związane z naszym
Powiatem. W imieniu swoim, całej Rady i Starosty życzył Mu dużo zdrowia i szczęścia
w życiu osobistym. Wspólnie ze Starostą wręczył Panu Włodzimierzowi Korolczukowi
„Podziękowanie” i Atlas ilustrowany „Historia Polski”.
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Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 28
tj. „Interpelacje i zapytania radnych”. Zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać
głos ?
Radny Marek Gorzała zwrócił się do Starosty z prośbą, aby jeszcze raz rozważył
możliwość zrobienia drogi Stok Lacki – Olszanka, szczególnie na odcinku
17 kilometrów od Siedlec. Sytuacja jest już taka, że bezsensowne jest jakiekolwiek
łatanie tam dziur.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać
głos ?
Ponieważ chętnych do zabrania głosu nie było, stwierdził, że punkt ten został
wyczerpany.
Ad. 29.
Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 20 ust. 6 Statutu Powiatu Siedleckiego
o godzinie 1500 Przewodniczący Rady Henryk Brodowski zakończył obrady
wypowiadając formułę: „Zamykam XXXIX Sesję Rady Powiatu Siedleckiego”.
Na tym protokół zakończono.
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