RADA POWIATU
w Siedlcach
BR.0002.7.2014

PROTOKÓŁ NR XL/2014

z XL Sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach,
odbytej w dniu 30 października 2014 roku
w Starostwie Powiatowym w Siedlcach,
ul. Piłsudskiego 40

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski o godzinie 1400 otworzył Sesję wypowiadając formułę:
„Otwieram XL 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 16 Radnych, co wobec
20 osobowego składu Rady stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał, wniosków
i wydawania opinii. Nieobecność swoją usprawiedliwił Radny Dariusz Jasiński i Radny Jan Kuć.
Nieobecna jest również Radna Barbara Rybaczewska i Emil Wielogórski.
(Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu).
Do pełnienia funkcji sekretarzy podczas dzisiejszych obrad wyznaczył Radnych: Michała
Oknińskiego i Tomasza Marciniuka. Zapytał Ich, czy wyrażają na to zgodę ?
Obaj Radni wyrazili zgodę.
Ad. 2.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji 2 punktu porządku obrad,
tj. „Wnioski do porządku obrad”. Nadmienił, że porządek dzisiejszych obrad ze wszystkimi
materiałami otrzymali wszyscy Radni wraz z zawiadomieniem o terminie i miejscu sesji. Zapytał,
czy są jakieś wnioski ?
Ponieważ wniosków nie było, stwierdził, że dzisiejsze obrady odbędą się według porządku:
1. Otwarcie obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z XXXIX Sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.
5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2011 – 2020” w roku 2013.
6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji w roku 2013 projektu „Nowa Szansa na Przyszłość”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet VII, Działanie
7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań w zakresie przebudowy i utrzymania dróg
powiatowych w roku 2014.
8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Siedleckiego na lata
2005 – 2013” w roku 2013.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

- 2 10. 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.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania
i cofania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, posiadających licencję zawodnika
uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego zadań
powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Siedleckiego na lata 2014– 2017.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Powiatu
Siedleckiego.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu do wysokości
6.500.000 złotych.
16. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej w 2014 roku.
17. Przyjęcie sprawozdań z prac merytorycznych Komisji Rady Powiatu w 2014 roku:
1) Komisji Rewizyjnej,
2) Komisji Budżetu,
3) Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
4) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej,
5) Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy.
18. Informacja Starosty Siedleckiego na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
19. Informacja Przewodniczącego Rady o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych
przez Radnych Powiatu Siedleckiego.
20. Informacja Przewodniczącego Rady.
21. Interpelacje i zapytania Radnych.
22. Uroczyste zakończenie IV Kadencji Rady Powiatu.
23. Zakończenie obrad.
Ad. 3.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 3 „Przyjęcie protokółu
z XXXIX Sesji Rady Powiatu”. Poinformował, że protokół był do wglądu w Biurze Rady. Do chwili
obecnej nie wpłynęły, co do jego treści, żadne uwagi, ani też wnioski. Zapytał, czy ktoś chciałby
teraz zgłosić jakieś uwagi ?
Stwierdziwszy, że żadnych uwag nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem
protokółu z XXXIX Sesji Rady Powiatu w Siedlcach ?
- „za” przyjęciem protokółu głosowało 16 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 16 Radnych jednogłośnie
przyjęła Protokół z XXXIX Sesji Rady Powiatu w Siedlcach.

- 3 Przewodniczący Rady na prośbę Wójta Gminy Paprotnia udzielił Mu głosu.
Wójt Gminy Paprotnia Stanisław Ładziak podziękował Staroście Zygmuntowi Wielogórskiemu
za współpracę w mijającej Kadencji Rady, w szczególności za wykonane inwestycje na drogach
powiatowych przebiegających przez teren Gminy Paprotnia i nie tylko. Podziękował również Pani
Wicestaroście Siedleckiemu Józefie Rychlik, Pani Skarbnik Pelagii Piątek, wszystkim kierownikom
Wydziałów i pracownikom Starostwa za bardzo dobrą współpracę.
Przewodniczący Rady Gminy Paprotnia Józef Nasiłowski w imieniu Radnych Gminy,
mieszkańców i swoim własnym podziękował Staroście za współpracę i za Jego przychylność do
różnych spraw. Podziękowania skierował również do członków Zarządu Powiatu i do wszystkich
Radnych Powiatu.
O godzinie 1415 na salę obrad przybyła Radna Barbara Rybaczewska. Od tej chwili w obradach
uczestniczy 17 Radnych.

Ad. 4.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 4 porządku obrad,
tj. „Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu”. Nadmienił, że sprawozdanie to,
sporządzone jest za okres od 15 września do 13 października 2014 roku. Następnie zapytał,
czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?
Ponieważ chętnych do zabrania głosu nie było, stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie
z pracy Zarządu. Stanowi ono załącznik nr 2 do niniejszego protokółu.
Ad. 5.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 5 porządku obrad,
tj. „Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2011 - 2020” w roku 2013”. Nadmienił, że było ono rozpatrywane i pozytywnie
zaopiniowane przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Zapytał, czy
w tym punkcie są pytania ?
Ponieważ pytań nie było, stwierdził, że sprawozdanie z realizacji „Powiatowej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011 - 2020” w roku 2013 zostało przez Radę
Powiatu przyjęte. Stanowi ono załącznik nr 3 do niniejszego protokółu.
Ad. 6.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 6 porządku obrad,
tj.: „Przyjęcie sprawozdania z realizacji w roku 2013 projektu „Nowa Szansa na Przyszłość”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet VII, Działanie 7.1.
„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.
Nadmienił, że pozytywnie zaopiniowała go Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki
Społecznej. Zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?
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projektu „Nowa Szansa na Przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata
2007-2013, Priorytet VII, Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” przez
powiatowe centra pomocy rodzinie” zostało przez Radę Powiatu przyjęte. Stanowi ono załącznik
nr 4 do niniejszego protokółu.
Ad. 7.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 7 porządku obrad,
tj.: „Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań w zakresie przebudowy i utrzymania dróg
powiatowych w roku 2014”. Nadmienił, że pozytywnie zaopiniowała go Komisja Infrastruktury,
Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby
zabrać głos ?
Ponieważ chętnych do zabrania głosu nie było stwierdził, że sprawozdanie z realizacji zadań
w zakresie przebudowy i utrzymania dróg powiatowych w roku 2014 zostało przez Radę Powiatu
przyjęte. Stanowi ono załącznik nr 5 do niniejszego protokółu.
Ad. 8.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 8, porządku obrad,
tj.: „Przyjęcie sprawozdania z realizacji ”Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Siedleckiego na lata
2005-2013” w roku 2013”. Poinformował, że sprawozdanie to pozytywnie zaopiniowały wszystkie
Komisje merytoryczne Rady Powiatu. Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać
głos ?
Ponieważ chętnych do zabrania głosu nie było, stwierdził, że sprawozdanie z realizacji ”Planu
Rozwoju Lokalnego Powiatu Siedleckiego na lata 2005-2013 w roku 2013 zostało przez Radę
Powiatu przyjęte. Stanowi ono załącznik nr 6 do niniejszego protokółu.
Ad. 9.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 9, porządku obrad,
tj.: „Podjęcie Uchwały w sprawie programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.
Nadmienił, że pozytywnie zaopiniowała go Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki
Społecznej. Projekt tej Uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokółu. Zapytał, czy są pytania ?
Stwierdziwszy, że pytań nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem Uchwały
w sprawie programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 17 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 17 Radnych jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XL/215/2014 w sprawie programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
Stanowi ona załącznik nr 8 do niniejszego protokółu.
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Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 10, 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”. Projekt Uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokółu. Poinformował,
że projekt tej Uchwały był omawiany i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Komisję
Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Ponadto propozycję zmian planu
pozytywnie zaopiniowała Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy
Staroście Siedleckim. Opinia ta stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokółu. Następnie
zapytał, czy w tym punkcie są pytania ?
Stwierdziwszy, że pytań nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem tej
Uchwały ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 17 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 17 Radnych jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XL/216/2014 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. Stanowi ona załącznik nr 11 do niniejszego protokółu.
Ad. 11.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 11 porządku obrad,
tj.: „Podjęcie Uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania
i cofania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, posiadających licencję zawodnika
uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym”. Projekt tej Uchwały stanowi
załącznik nr 12 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący poinformował, że projekt tej Uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja
Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. Następnie zapytał, czy ktoś w tym
punkcie chciałby zabrać głos ?
Ponieważ nikt nie wyraził chęci zabrania głosu, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
podjęciem tej Uchwały ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 17 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 17 Radnych jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XL/217/2014 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania
i cofania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, posiadających licencję zawodnika
uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym. Stanowi ona załącznik nr 13 do
niniejszego protokółu.
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Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 12 porządku obrad,
tj.: „Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego zadań powiatu
z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych”. Poinformował, że projekt tej Uchwały
(załącznik nr 14 do niniejszego protokółu) pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Komisja
Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. Następnie zapytał, czy ktoś chciałby
w tym punkcie zabrać głos ?
O głos poprosił Wójt Gminy Paprotnia Stanisław Ładziak, któremu Przewodniczący udzielił głosu.
Wójt Gminy Paprotnia Stanisław Ładziak poinformował, że złożył do Starostwa wniosek
o wyrażenie zgody na zakup pługu z pieniędzy, które wpłyną na zimowe utrzymanie dróg. Zapytał,
czy wniosek ten już został rozpatrzony ?
Przewodniczący Rady odpowiedział, że po rozpatrzeniu tego wniosku Pan Wójt otrzyma
odpowiedź Zarządu na piśmie. Następnie zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos ?
Ponieważ nikt nie wyraził chęci zabrania głosu przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
podjęciem tej Uchwały ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 17 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 17 Radnych jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XL/218/2014 w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego zadań
powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych. Stanowi ona załącznik nr 15 do
niniejszego protokółu.
Ad. 13.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 13, 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 16 do
niniejszego protokółu) pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu. 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 17 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 17 Radnych jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XL/219/2014 w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Siedleckiego na lata 2014-2017. Stanowi ona załącznik nr 17 do niniejszego protokółu.
Ad. 14.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 14 porządku obrad,
tj.: „Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Powiatu
Siedleckiego”. Projekt tej Uchwały stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokółu.
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punkcie są pytania ?
Stwierdziwszy, że pytań nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem tej
Uchwały ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 17 Radnych
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 17 Radnych
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XL/220/2014 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej
na 2014 rok Powiatu Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 19 do niniejszego protokółu.
Ad. 15.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 15 porządku obrad,
tj.: „Podjęcie Uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu do wysokości
6.500.000 zł.”. Projekt tej Uchwały stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokółu.
Poinformował, że pozytywnie zaopiniowała go Komisja Budżetu. Następnie zapytał, czy w tym
punkcie są pytania ?
Stwierdziwszy, że pytań nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem
omawianej Uchwały .?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 17 Radnych
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 17 Radnych
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XL/221/2014 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
do wysokości 6.500.000 zł. Stanowi ona załącznik nr 21 do niniejszego protokółu.
Ad. 16.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 16, tj. “Przyjęcie
sprawozdania z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej w 2014 roku”. Nadmienił, że
sprawozdanie, przygotowane przez Komisję Rewizyjną otrzymali wszyscy Radni. Następnie
zapytał, czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać głos ?
Stwierdziwszy, że głosów do dyskusji nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest
za przyjęciem sprawozdania z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu
w Siedlcach w 2014 roku ?
- „za” podjęciem tej uchwały głosowało 17 Radnych,
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 17 Radnych, jednogłośnie
przyjęła sprawozdanie z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej w 2014 roku. Stanowi ono
załącznik nr 22 do niniejszego protokółu.
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Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 17, tj. “Przyjęcie
sprawozdań z prac merytorycznych Komisji Rady Powiatu w 2014 roku”.
Nadmienił, że sprawozdania zostały sporządzone przez wszystkie Komisje Rady. Następnie
zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos ?
Ponieważ chętnych do zabrania głosu nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
przyjęciem sprawozdań z działalności merytorycznych Komisji Rady Powiatu ?
-„za” przyjęciem sprawozdań głosowało 17 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 17 Radnych jednogłośnie
przyjęła sprawozdania z działalności Komisji w 2014 roku:
1) Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 23 do niniejszego protokółu).
2) Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu (załącznik nr 24 do niniejszego protokółu).
3) Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
(załącznik nr 25 do niniejszego protokółu).
4) Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej
(załącznik nr 26 do niniejszego protokółu).
5) Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego
i Rynku Pracy (załącznik nr 27 do niniejszego protokółu).
Ad. 18.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 18 porządku obrad,
tj.: „Informacja Starosty Siedleckiego na temat złożonych oświadczeń majątkowych”.
Starosta Zygmunt Wielogórski zgodnie z obowiązkiem, wynikającym z ustawy o samorządzie
powiatowym przedstawił informację, dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych złożonych do
Starosty przez osoby do tego zobowiązane. Informacja ta stanowi załącznik nr 28 do niniejszego
protokółu.
Ad. 19.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 19 tj. „Informacja
Przewodniczącego Rady o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych
Powiatu Siedleckiego”. Zgodnie z art. 25c ust. 12 ustawy o samorządzie powiatowym przedstawił
Radzie Powiatu informację o wynikach przeprowadzonej przez siebie analizy oświadczeń
majątkowych Radnych Powiatu Siedleckiego, złożonych według stanu na dzień 31.12.2014 roku
i na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji. Stanowi ona załącznik nr 29 do niniejszego
protokółu.
Przewodniczący odczytał pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Siedlcach informujące
o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Powiatu. Stanowi ono
załącznik nr 30 do niniejszego protokółu.
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Nr BO-II.414.1129.2014 przedstawił wyniki analizy oświadczeń majątkowych złożonych za rok
2013 Starosty Pana Zygmunta Wielogórskiego i Przewodniczącego Rady Pana Henryka
Brodowskiego. Pan Wojewoda uwag nie stwierdził. Pismo to stanowi załącznik nr 31
do niniejszego protokółu.
Ad. 20.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 20 tj. „Informacja
Przewodniczącego Rady”. Poinformował Radnych, że zostały sporządzone dane statystyczne
dotyczące ilości sesji, ilości posiedzeń merytorycznych Komisji, ilości podjętych uchwał przez
Radę, ilości wydanych opinii i przyjętych informacji. Zostały też sporządzone imienne wykazy
obrazujące frekwencje Radnych na sesjach i posiedzeniach poszczególnych Komisji w okresie
całej kadencji Rady. Żeby nie przedłużać dzisiejszej sesji zachęcił wszystkich Radnych do
zapoznania się z tym materiałem w Biurze Rady.
O godzinie 1510 na salę obrad przybył Radny Emil Wielogórski. Od tej chwili w obradach
uczestniczy 18 Radnych.

Ad. 21.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 21 tj. „Interpelacje
i zapytania radnych”. Zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?
Radny Mieczysław Ślaz w imieniu mieszkańców Hołubli i swoim własnym podziękował Staroście,
Zarządowi Powiatu, Pani Skarbnik, całej Radzie i wszystkim tym, którzy przyczynili się do
wykonania remontu drogi w miejscowości Hołubla na ulicy Unitów Podlaskich. Stwierdzi, że droga
jest tak dobra, że aż miło jest nią jechać.
Radny Bartłomiej Kurkus w imieniu Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości podziękował
wszystkim za współpracę w okresie całej kadencji Rady. Stwierdził, że praca była konstruktywna
i merytoryczna. Choć nie wszystkie uchwały były podjęte po myśli Radnych PiS, to z większością
podjętych uchwał Klub się zgadzał.
Na ręce kierowników jednostek i kierowników Wydziałów Starostwa złożył podziękowania całemu
aparatowi administracyjnemu jednostek i Starostwa Powiatowego.
Wszystkim, którzy startują w wyborach życzył sukcesu, a wszystkim, którzy nie startują
w wyborach również życzył sukcesów w określonej przez siebie drodze na najbliższą przyszłość.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby jeszcze
zabrać głos ?
Po chwili stwierdził, że chętnych do zabrania głosu nie ma, co oznacza, że punkt ten został
wyczerpany.
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Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 22 tj. „Uroczyste
zakończenie IV Kadencji Rady Powiatu”. Zaznaczył, że oficjalnie kadencja Rady kończy się
dopiero 21 listopada br.
W imieniu wszystkich Radnych podziękował Wójtom, Przewodniczącym Rad Gmin za owocną
współpracę, w wyniku której bardzo dużo zrobiono dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego.
Kolejne podziękowania skierował do dyrektorów jednostek organizacyjnych. Podkreślił,
że wszystkie są dobrze utrzymane i w dobrej kondycji finansowej.
Z niezwykłą starannością wykonują zadania im przypisane. Uważa, że społeczeństwo Powiatu
Siedleckiego również jest zadowolone z pracy tych jednostek.
Bardzo serdecznie podziękował również Kierownikom Wydziałów Starostwa za dobrą pracę
i współpracę z Radą.
W imieniu wszystkich Radnych podziękował Paniom z Biura Rady. Zaznaczył, że Panie te przez
okres całej kadencji, a względem Jego osoby, przez okres czterech kadencji były zawsze życzliwe,
uprzejme, miłe, a przy tym kompetentne i bardzo pracowite.
Poinformował, że w imieniu wszystkich Radnych wystosował do Starosty pismo, w którym prosi
o zwiększenie obu Paniom wynagrodzenia. W tym miejscu Przewodniczący zwrócił się do Starosty
o spełnienie tej prośby.
Bardzo serdecznie podziękował Zarządowi Powiatu za bardzo trudną i odpowiedzialną pracę.
Po efektach tej pracy widać, że Zarząd poradził sobie ze wszystkimi trudnościami.
Pani Skarbnik Pelagii Piątek Przewodniczący podziękował za szczególną dbałość o finanse
Powiatu. Każdy budżet przez Nią przygotowany zawsze się zgadzał. Podkreślił, że jest osobą
odpowiedzialną, sumienną, skrupulatną, posiadającą wysoką wiedzę merytoryczną.
Kolejne podziękowania skierował do Pana Dariusza Napiórkowskiego - Dyrektora Delegatury
w Siedlcach Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Podkreślił, że wzajemna współpraca była
dobra i owocna. Poprosił o przekazanie podziękowań Panu Adamowi Struzikowi – Marszałkowi
Województwa Mazowieckiego i Pani Ewie Orzełowskiej – Członkowi Zarządu.
W tym momencie Przewodniczący Rady udzielił głosu Wójtowi Gminy Korczew.
Wójt Gminy Korczew Sławomir Wasilczuk w imieniu mieszkańców Gminy Korczew i wszystkich
samorządowców podziękował za owocną współpracę w okresie całej kadencji. Zaznaczył,
że samorządowcy są od tego, aby służyć społeczności lokalnej i tak też się to robi.
Dyrektor Delegatury w Siedlcach Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie Dariusz
Napiórkowski powiedział, że mija cztery lata kadencji. Pomimo, że nie był to dobry czas dla
samorządów, to z całą odpowiedzialnością można uznać, że dla samorządów gminnych i Powiatu
Siedleckiego nie był to czas stracony. Przez ten okres w Powiecie nastąpiło dużo pozytywnych
zmian.
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na co dzień miała okazję współpracować z samorządowcami i swoim własnym podziękował
za współpracę, która przez cały okres układała się bardzo dobrze. Może środków kierowanych
do samorządów lokalnych nie było aż tak wiele, jak w kadencji 2006 – 2010, ale wszystkie szanse,
jakie Powiat dostawał, były wykorzystywane. Na czas składane były wnioski, więc środki były
przyznawane. Kolejna kadencja będzie nieco lepsza, jeśli chodzi o środki finansowe, bo zmienia
się sytuacja Mazowsza, które powoli wygrywa z „janosikowym”. Budżet Mazowsza zwiększy się
o ok. 200 milionów złotych, co oznacza więcej środków w budżetach powiatów i gmin.
Ruszą znowu środki Unijne, zarówno Regionalny Program Operacyjny Województwa
Mazowieckiego, jak też Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wyraził przekonanie, że Powiat Siedlecki będzie mógł z tych środków korzystać i rozwijać się dalej.
Podkreślił, że obrady Radnych Powiatu Siedleckiego mogą być przykładem dla innych
samorządów. W najważniejszych sprawach, pomimo różnych poglądów, Radni potrafili zająć
jednomyślne stanowisko.
Stwierdził, że Powiat Siedlecki jest jednym z najlepszych powiatów na Mazowszu. Wszystkim, tym,
którzy startują w wyborach życzył powodzenia.
Starosta Siedlecki Zygmunt Wielogórski w imieniu Zarządu Powiatu i całego aparatu
wykonawczego serdecznie podziękował Radnym za pracę i współpracę. Wszyscy tak muszą
pracować, aby Rada mogła podejmować decyzje. Jak widać obowiązek ten został wykonany.
Powiedział, że nadszedł czas podsumowania kadencji, która była trudna, ale przyniosła wiele
pozytywnych zmian. Przypomniał, że na budowę infrastruktury zostało wydanych 68 milionów
złotych, z czego 60 % to środki pochodzące z zewnątrz. Zrobiono 108 km dróg.
Życzył wszystkim Radnym, aby koniec tej kadencji nie był końcem działalności samorządowej lecz
żeby działalność ta była dalej kontynuowana tam, gdzie sobie każdy wymarzy.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski podziękował wszystkim przedmówcom za
wystąpienia. Podziękował wszystkim mediom za przekazywanie informacji z przebiegu naszych
sesji w pozytywnym świetle.
W tym miejscu przystąpił do wręczenia podziękowań, upominku w postaci Atlasu ilustrowanego
„Historia Polski” i pamiątkowego zdjęcia. Jako pierwszemu, w imieniu Radnych i swoim własnym
odczytał treść podziękowania Staroście Siedleckiemu Zygmuntowi Wielogórskiemu. Następnie
Starosta odczytał treść podziękowania za wkład pracy Przewodniczącemu Rady Henrykowi
Brodowskiemu.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady i Starosta Siedlecki wręczyli podziękowania
Wicestaroście Siedleckiemu Pani Józefie Rychlik, członkom Zarządu Powiatu, Pani Skarbnik, Panu
Sekretarzowi Powiatu, Radnym Powiatu Siedleckiego i dyrektorom jednostek organizacyjnych.
Radny Tomasz Marciniuk podziękował wszystkim za wspólną pracę w Radzie Powiatu.
Podkreślił, że mandat Radnego sprawował w okresie dwóch kadencji. Wyraził nadzieję, że w tym
czasie jakąś cząstkę swojej wiedzy wykorzystał pracując na rzecz samorządu.

- 12 Obecnie sprawy zawodowe potoczyły się tak, że w najbliższych wyborach nie będzie startował.
Jeszcze raz wszystkim podziękował za współpracę.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos ?
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, stwierdził, że punkt ten został wyczerpany.
Ad. 23.
Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 20 ust. 6 Statutu Powiatu Siedleckiego
o godzinie 1530 Przewodniczący Rady zamknął obrady wypowiadając formułę: „Zamykam
XL Sesję Rady Powiatu Siedleckiego”.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczył:
RZEWODNICZĄCY RADY
/-/ dr inż. Henryk Brodowski
Protokółowała:
/-/ Hanna Krupa

