RADA POWIATU
w Siedlcach

BR.0002.5.2015

PROTOKÓŁ Nr VII/2015
z VII Sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach,
odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku
w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski o godzinie 1300 otworzył sesję
wypowiadając formułę: „Otwieram VII Sesję zwyczajną Rady Powiatu Siedleckiego”.
Powitał przybyłych gości, członków Zarządu Powiatu, Radnych i przedstawicieli
lokalnych środków masowego przekazu. Szczególnie serdecznie powitał wszystkich
nagrodzonych uczestników Konkursów, organizowanych przez Oddział Regionalny
KRUS w Warszawie oraz przedstawicieli szkół, które brały udział w Powiatowych
Mistrzostwach Wiejskich Szkół Podstawowych i Powiatowej Gimnazjady LZS.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach bierze udział 16 Radnych,
co wobec ustawowego składu Rady, wynoszącego 21 Radnych stanowi quorum,
pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał, wniosków i wydawania opinii.
Nieobecność swoją usprawiedliwili: Radny Kazimierz Prochenka, Radna Józefa Rychlik.
Radny Marian Sekulski i Radna Małgorzata Stolarzewska-Sierakowska. Spóźnienie
zgłosił Radny Marek Plichta.
(Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu).
Do pełnienia funkcji sekretarzy podczas dzisiejszych obrad Przewodniczący wyznaczył
Radnych: Benona Kuklę i Sławomira Piotrowskiego. Zapytał Ich, czy wyrażają na to
zgodę ?
Obaj Radni wyrazili zgodę na pełnienie wyznaczonej funkcji.
Ad. 2.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 2 punktu
porządku obrad, tj. „Wnioski do porządku obrad”. Nadmienił, że porządek dzisiejszych
obrad otrzymali wszyscy Radni wraz z zawiadomieniem o terminie i miejscu sesji
oraz kompletem materiałów. Następnie poinformował, że zgodnie z Planem Pracy Rady
Powiatu na 2015 rok porządek obrad dzisiejszej sesji powinien zawierać jeszcze dwa
punkty: „Przyjęcie informacji o stanie środowiska na obszarze Powiatu Siedleckiego
w 2014 roku” i „Przyjęcie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla
Powiatu Siedleckiego na lata 2004 – 2015”.
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Ochrony Środowiska w piśmie z dnia 4 maja 2015 roku (załącznik nr 2 do protokółu)
zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu przedstawienia informacji na miesiąc
wrzesień br z uwagi na trwające jeszcze prace nad oceną jakości wód i aktualizacją
danych o emisyjnych zanieczyszczeniach do środowiska. Na przesunięcie terminu
złożenia informacji wyraziła zgodę Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska.
Odnośnie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Siedleckiego
na lata 2004-2015 informuję, że raport ten, po przekazaniu przez Zarząd Powiatu został
skierowany na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
Z uwagi na brak w nim informacji z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska Komisja raportu nie przyjęła, o czym powiadomiła Zarząd Powiatu.
Ustosunkowując się do zaistniałej sytuacji, Zarząd Powiatu w piśmie z dnia 18 czerwca
br. zwrócił się z prośbą o nie kierowanie tego raportu pod obrady Rady na sesji w dniu 29
czerwca br. Zarząd poinformował, że raport zostanie skierowany pod obrady Rady po
uzupełnieniu go o informację z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska.
Po tych wyjaśnieniach Przewodniczący zapytał, czy są inne wnioski do porządku obrad ?
Ponieważ wnioski nie zostały zgłoszone, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
przyjęciem zaproponowanego porządku obrad ?
„za” przyjęciem porządku obrad głosowało 16 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad, który
przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Podsumowanie V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na
wsi – zwierzaki to nie pluszaki !” oraz „VI Mazowieckiego Konkursu Wiedzy
z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ekologii w rolnictwie dla rolników
i sołtysów”.
4. Podsumowanie Powiatowych Mistrzostw Wiejskich Szkół Podstawowych
i Powiatowej Gimnazjady Ludowych Zespołów Sportowych.
5. Przyjęcie protokółu z VI 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 2014 roku.
8. Przyjęcie informacji o działalności Związku Spółek Wodnych w Siedlcach
w 2014 roku.
9. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze
Powiatu Siedleckiego w 2014 roku.
10. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze Powiatu
Siedleckiego w 2014 roku.
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w okresie 2014/2015.
12. Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla powiatu siedleckiego.
13. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu zapobiegania
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”
w roku 2014.
14. Przyjęcie sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2014 rok samorządowej
instytucji kultury pn.: Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach”.
15. Przyjęcie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Siedleckiego na lata 2014-2018 za 2014 rok.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego Sprawozdania
finansowego Powiatu Siedleckiego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu
za 2014 rok.
17. Przyjęcie Informacji o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 2014 rok.
18. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu
Siedleckiego za 2014 rok.
19. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Siedlcach
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
20. Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia Gminie Przesmyki zadania powiatu
z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych.
21. Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kotuń zadań powiatu z zakresu
dróg powiatowych.
22. 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 2015 roku.
23. Podjęcie Uchwały w sprawie założenia Przedszkola Specjalnego w Stoku Lackim.
24. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia opłat oraz zwolnienia rodziców z opłat
za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Powiat
Siedlecki.
25. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2015-2018.
26. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok
Powiatu Siedleckiego.
27. Podjęcie Uchwały w sprawie wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego
z Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego.
28. Podjęcie Uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Siedleckiego.
29. Przyjęcie sprawozdania z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną
Rady Powiatu w Siedlcach za I półrocze 2015 roku.
30. Informacja Przewodniczącego Rady.
31. Interpelacje i zapytania Radnych.
32. Zakończenie obrad.
Ad. 3.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 3
porządku obrad, tj. „Podsumowanie V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
„Bezpiecznie na wsi – zwierzaki to nie pluszaki !” oraz „VI Mazowieckiego Konkursu
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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 i szerzej – w otoczeniu działalności
rolniczej ich rodziców jest jednym z wielu działań Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego. Tegoroczna V edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci
i młodzieży została ogłoszona pod hasłem „Bezpiecznie na wsi – zwierzaki to nie
pluszami. Główne cele konkursu to promowanie pozytywnych zachowań związanych
z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzenie wiedzy dzieci na temat
bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym
uwzględnieniem zapobiegania wypadkom z udziałem zwierząt gospodarskich, a także
rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności
twórczych uczniów szkół podstawowych.
Organizatorem konkursu na szczeblu centralnym jest Centrala KRUS, natomiast
na naszym terenie Placówka Terenowa KRUS w Siedlcach wspólnie ze Starostwem
Powiatowym w Siedlcach. Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych
w dwóch kategoriach wiekowych. I grupę stanowili uczniowie klas 0-III, drugą grupę
uczniowie klas IV-VI. Konkurs przebiegał w dwóch etapach: powiatowym
i wojewódzkim. Najlepsze prace przejdą do dalszego etapu. Łącznie w konkursie wzięło
udział 185 uczniów z 19 szkół podstawowych powiatu siedleckiego. W dniu 9 kwietnia
br. komisja konkursowa wybrała powiatowych laureatów konkursu plastycznego.
Fundatorem nagród jest Powiat Siedlecki oraz Oddział Regionalny KRUS w Warszawie.
W grupie klas 0 – III wzięło udział 122 uczniów.
I miejsce zdobyła Magdalena Ponikowska z klasy III Szkoły Podstawowej w Kotuniu,
II miejsce zdobyła Oliwia Młynarczyk z klasy III Szkoły Podstawowej w Wiśniewie,
III miejsce zdobyła Amelia Jastrzębska z klasy III Szkoły Podstawowej w Wiśniewie.
Wyróżnienie otrzymała Dominika Magdziak z klasy III Szkoły Podstawowej
w Dąbrówce Stanach.
W grupie klas IV – VI wzięło udział 63 uczniów.
I miejsce zdobyła Weronika Lipińska z klasy IV Szkoły Podstawowej w Przesmykach,
II miejsce zdobyła Paulina Nasiłowska z klasy V Szkoły Podstawowej w Przesmykach,
III miejsce zdobyła Izabela Możdżonek z klasy VI Szkoły Podstawowej w Niwiskach.
Wyróżnienie otrzymała Marta Żurawska z klasy IV Szkoły Podstawowej w Śmiarach.
Laureatom nagrody wręczali: Zygmunt Wielogórski – Przewodniczący Rady, Dariusz
Stopa – Starosta Siedlecki, Michał Okniński – Wicestarosta Siedlecki i Stanisław
Murawski – Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Siedlcach.
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organizowany przez Oddział Regionalny KRUS w Warszawie to Mazowiecki Konkurs
Wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ekologii w rolnictwie. Już po raz
szósty KRUS organizuje konkurs dla rolników i sołtysów z całego Mazowsza. Konkurs
ma na celu promocję bezpieczeństwa pracy na wsi oraz zmniejszenie skutków degradacji
środowiska naturalnego spowodowanego działalnością rolniczą. Konkurs ten również
składa się z dwóch etapów: powiatowego i wojewódzkiego.
Etap powiatowy został przeprowadzony 8 czerwca br. w Placówce Terenowej KRUS
w Siedlcach w formie testu składającego się z 15 pytań. W wyniku oceny testów Komisja
ustaliła, że:
I miejsce zdobył Pan Marcin Serowiec z Gminy Skórzec,
II miejsce zdobył Pan Józef Koryciński z Gminy Przesmyki,
III miejsce zdobył Pan Kazimierz Radzikowski z Gminy Wiśniew.
Nagrody wręczali: Zygmunt Wielogórski – Przewodniczący Rady, Dariusz Stopa –
Starosta Siedlecki, Michał Okniński – Wicestarosta Siedlecki i Stanisław Murawski –
Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Siedlcach.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski w imieniu Radnych i swoim
pogratulował wszystkim laureatom konkursów osiągniętych wyników.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 4,
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 w Białkach, gmina Siedlce,
II miejsce zajęła Szkoła w Domanicach,
III miejsce zajęła Szkoła w Żelkowie, gmina Siedlce,
IV miejsce zajęła Szkoła w Mokobodach,
V miejsce zajęła Szkoła w Zbuczynie,
VI miejsce zajęła Szkoła w Skórcu.
O wręczenie pucharów przedstawicielom wymienionych szkół poprosił Pana Zygmunta
Wielogórskiego – Przewodniczącego Rady, Dariusza Stopę – Starostę Siedleckiego
i Michała Oknińskiego – Wicestarostę Siedleckiego.

- 6 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,
II miejsce zajęło Gimnazjum w Krzesku – Królowa Niwa, gmina Zbuczyn,
III miejsce zajęło Gimnazjum w Mokobodach,
IV miejsce zajęło Gimnazjum w Żeliszewie, gmina Kotuń,
V miejsce zajęło Gimnazjum w Seroczynie, gmina Wodynie,
VI miejsce zajęło Gimnazjum w Mordach.
O wręczenie pucharów przedstawicielom wymienionych gimnazjów poprosił Pana
Zygmunta Wielogórskiego – Przewodniczącego Rady, Dariusza Stopę – Starostę
Siedleckiego i Michała Oknińskiego – Wicestarostę Siedleckiego.
Przewodniczący Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS Stanisław Kaliński podziękował
za wspieranie działalności Ludowych Zespołów Sportowych.
Dyrektor Gimnazjum w Skórcu Wojciech Zgorzałek w imieniu wszystkich
nagrodzonych szkół podziękował Radzie Powiatu i Zarządowi Powiatu za pomoc, dzięki
której dzieci i młodzież z naszego Powiatu mają możliwość brać udział w rywalizacji
sportowej, poprzez którą kształtują swój charakter. Poprosił o dalsze wsparcie finansowe.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski podziękował Panu Stanisławowi
Kalińskiemu -Przewodniczącemu Rady Zrzeszenia LZS za przeprowadzenie tego punktu
i w imieniu Rady Powiatu pogratulował zawodnikom osiągniętych wyników.
Ad. 5.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 5,
tj. „Przyjęcie protokółu z VI Sesji Rady Powiatu”. Nadmienił, że protokół był do wglądu
w Biurze Rady. Poinformował, że do chwili obecnej nie wpłynęły, co do jego treści
żadne uwagi, ani też wnioski. Zapytał, czy ktoś chciałby zgłosić jakiś uwagi ?
Ponieważ uwag nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem
protokółu z VI Sesji Rady Powiatu ?
- „za” przyjęciem protokółu głosowało 16 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 16 Radnych
jednogłośnie przyjęła protokół z VI Sesji Rady Powiatu w Siedlcach.
Ad. 6.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 6
porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu”.
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do 15 czerwca 2015 roku. Zapytał, czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać głos ?
Radny Grzegorz Pomikło powiedział, że na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia br. Zarząd
Powiatu przyjął i zaakceptował zawarcie porozumienia pomiędzy Starostwem
Powiatowym w Siedlcach, a Panem Jerzym Radzikowskim prowadzącym działalność
pod firmą Regionalne Centrum Pomocy Drogowej na Ziemi Siedleckiej i Komendą
Miejską Policji w Siedlcach. Jest tu mowa o kwocie 11.070 złotych., którą Powiat ma
odzyskać. Przypomniał, że wcześniej mowa była o kwocie ponad 30.000 złotych. Zapytał
skąd ta różnica ?
Przewodniczący Rady poprosił Starostę o wyjaśnienie.
Starosta Siedlecki Dariusz Stopa wyjaśnił, że różnica wynika z naliczenia faktycznie
poniesionych kosztów, a nie z kosztów, wynikających ze stawek uchwalonych przez
Radę Powiatu.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski zapytał, czy są jeszcze pytania ?
Ponieważ więcej pytań nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
przyjęciem sprawozdania z pracy Zarządu ?
- „za” przyjęciem sprawozdania głosowało 16 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 16 Radnych
jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu. Stanowi ono załącznik
nr 3 do niniejszego protokółu.
Ad. 7.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 7
porządku obrad, tj. „Przyjęcie informacji o działalności Inspekcji Ochrony Roślin
i Nasiennictwa na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2014 roku”. Poinformował, że była
ona rozpatrywana i przyjęta przez Komisję Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?
Ponieważ chętnych do zabrania głosu nie było, stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła
informację o działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obszarze Powiatu
Siedleckiego w 2014 roku. Stanowi ona załącznik nr 4 do niniejszego protokółu.
Ad. 8.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 8
porządku obrad, tj. „Przyjęcie informacji o działalności Związku Spółek Wodnych
w Siedlcach w 2014 roku”. Poinformował, że była ona rozpatrywana i przyjęta przez
Komisję Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Następnie zapytał, czy ktoś
chciałby zabrać głos ?
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o działalności Związku Spółek Wodnych w Siedlcach w 2014 roku. Stanowi ona
załącznik nr 5 do niniejszego protokółu.
Ad. 9.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 9
porządku obrad, tj. „Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnoweterynaryjnego na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2014 roku”. 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 stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze Powiatu Siedleckiego
w 2014 roku”. Stanowi ona załącznik nr 6 do niniejszego protokółu.
Ad. 10.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 10
porządku obrad, tj. „Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na
obszarze Powiatu Siedleckiego w 2014 roku”. Poinformował, że informację rozpatrywała
i przyjęła Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby
zabrać głos ?
Ponieważ głosów do dyskusji nie było, stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła informację
o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2014 roku.
Stanowi ona załącznik nr 7 do niniejszego protokółu.
Ad. 11.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 11
porządku obrad, tj. „Przyjęcie informacji o przebiegu akcji zimowej na drogach
w Powiecie Siedleckim w okresie 2014/2015”. 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, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest
za przyjęciem informacji o przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie Siedleckim
w okresie 2014/2015 ?
- „za” przyjęciem sprawozdania głosowało 16 Radnych

- 9 Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 16 Radnych
jednogłośnie przyjęła informację o przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie
Siedleckim w okresie 2014/2015. Stanowi ona załącznik nr 8 do niniejszego protokółu.
Ad. 12.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 12 punktu
porządku obrad, tj.: „Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 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 głosów do dyskusji nie ma i przystąpił do głosowania. Zapytał,
kto jest za przyjęciem Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Powiatu
Siedleckiego ?
- „za” przyjęciem tej oceny głosowało 16 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 16 Radnych
jednogłośnie przyjęła Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Powiatu
Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 9 do niniejszego protokółu.
Ad. 13.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski 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 2014”. Poinformował, że było ono
rozpatrywane i pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Infrastruktury, Bezpieczeństwa
Publicznego i Rynku Pracy. Następnie zapytał, czy są pytania ?
Ponieważ pytań nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem
sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu zapobiegania przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Siedleckiego w roku
2014 ?
- „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 16 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 16 Radnych
jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu zapobiegania
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu
Siedleckiego w roku 2014. Stanowi ono załącznik nr 10 do niniejszego protokółu.

- 10 Ad. 14.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 14
porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2014 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, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
przyjęciem sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2014 rok samorządowej
instytucji kultury pn.: „Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach ?
- „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 16 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 16 Radnych
jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 rok
samorządowej instytucji kultury pn.: „Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”
w Chlewiskach. Stanowi ono załącznik nr 11 do niniejszego protokółu
Ad. 15.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 15
porządku obrad, tj. „Przyjęcie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy
finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2014-2018 za 2014 rok”. 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, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
przyjęciem informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Siedleckiego na lata 2014-2018 za 2014 rok ?
- „za” przyjęciem tej informacji głosowało 16 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 16 Radnych
jednogłośnie przyjęła informację o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Siedleckiego na lata 2014-2018 za 2014 rok. Stanowi ono załącznik nr 12 do
niniejszego protokółu
Ad. 16.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 16
porządku obrad, tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego
Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania
budżetu za 2014 rok”.

- 11 (Projekt tej Uchwały stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokółu, Sprawozdanie
finansowe Powiatu Siedleckiego za 2014 rok stanowi załącznik nr 14, Sprawozdanie
roczne z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2014 rok stanowi załącznik nr 15
do protokółu).
Przewodniczący poinformował, że oba sprawozdania były rozpatrywane i pozytywnie
zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną i Komisję Budżetu. Ponadto sprawozdanie
z wykonania budżetu za 2014 rok pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba
Obrachunkowa w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Siedlcach. Wszyscy Radni
otrzymali

Uchwałę

Nr

Si.138.2015

Składu

Orzekającego

Regionalnej

Izby

Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Siedlcach z dnia 14 kwietnia 2015
roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania
budżetu za 2014 rok (załącznik nr 16 do protokółu).
Przewodniczący Rady 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego Sprawozdania
finansowego Powiatu Siedleckiego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu za
2014 rok.?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 16 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 16 Radnych
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VII/50/2015 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
rocznego Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego wraz ze Sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2014 rok. Stanowi ona załącznik nr 17 do niniejszego
protokółu.
Ad. 17.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 17
porządku obrad, tj. „Przyjęcie Informacji o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 2014
rok”. Poinformował, że informację tą rozpatrywała i pozytywnie zaopiniowała Komisja
Rewizyjna i Komisja Budżetu. Następnie zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby
zabrać głos ?
Stwierdziwszy, że chętnych do zabrania głosu nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał,
kto jest za przyjęciem Informacji o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 2014 rok ?
- „za” przyjęciem tej informacji głosowało 16 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 16 Radnych
jednogłośnie przyjęła Informację o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 2014 rok.
Stanowi ona załącznik nr 18 do niniejszego protokółu.
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Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 18
porządku obrad, tj.: „Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
bilansu Powiatu Siedleckiego za 2014 rok”. Poinformował, że projekt tej Uchwały
(załącznik nr 19 do protokółu) pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Komisja
Rewizyjna. Zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos ?
Stwierdził, że głosów do dyskusji nie ma i przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
podjęciem Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu
Siedleckiego za 2014 rok ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 16 Radnych
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności
16 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VII/51/2015 w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego bilansu Powiatu Siedleckiego za 2014 rok. Stanowi ona załącznik
nr 20 do niniejszego protokółu.
Ad. 19.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 19
porządku obrad, tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu
w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok”. (Projekt tej Uchwały
stanowi załącznik nr 21 do protokółu)
Poinformował, że Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego
Powiatu Siedleckiego za 2014 rok, Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
Siedleckiego za 2014 rok i po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie o tym sprawozdaniu oraz po rozpatrzeniu informacji o stanie mienia
Powiatu Siedleckiego za 2014 rok pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2014
rok i wystąpiła z wnioskiem (załącznik nr 22 do protokółu) do Rady Powiatu
w Siedlcach o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Siedlcach za 2014 rok.
Wniosek ten Komisja przesłała również do Regionalnej Izby Obrachunkowej, celem
zaopiniowania. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 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 2014 rok. Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
również otrzymali wszyscy Radni.
(Uchwała Nr Si.219.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu w Siedlcach, dotyczącym absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2014 rok
stanowi załącznik nr 23 do protokółu)

- 13 Po tych informacjach Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Poprosił przedstawicieli
Klubów o zabranie głosu.
Przedstawiciel Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego Andrzej Wróbel
nawiązując do sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego za 2014 rok,
sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2014 rok, opinii RIO
w Warszawie o tych sprawozdaniach oraz wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
w Siedlcach stwierdził, że Klub Radnych PSL pozytywnie ocenia wykonanie budżetu
za 2014 rok i głosować będzie za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu.
Wykonane dochody budżetowe w kwocie 48.108.632 złote, tj. 100,15 % planu były
wyższe o 2.778.088 złotych od osiągniętych w 2013 roku. Ten wskaźnik jest wyższy o
6,13 %.
Wykonane wydatki budżetowe w 2014 roku w kwocie 51.979.172 złote, tj. 96,86 %
planu były wyższe o kwotę 4.614.899 złotych od wykonanych w 2013 roku, tj. o 9,74 %.
Zaplanowany deficyt budżetowy w wysokości 6.000.000 złotych na przestrzeni roku w
wyniku oszczędnego gospodarowania środkami zmniejszono do kwoty 3.870.540
złotych, tj. o 35,50 %.
Zarząd Powiatu w ciągu 2014 roku pozyskał dochody ze źródeł zewnętrznych w kwocie
10.013.780 złotych, z tego na inwestycje drogowe 8.543.637 złotych w wyniku czego
rozszerzono zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych.
Wydatki majątkowe wykonano na poziomie 18.209.038 złotych, co stanowi 35,03 %
ogółu wykonanych wydatków, w ramach których przebudowano 31.098 m.b.
nawierzchni dróg, wykonano stabilizację cementem na drogach o dł. 1.400 m.b., ułożono
6.408 m.b. chodnika oraz przebudowano jeden most.
W wyniku rozliczenia wykonania budżetu za 2014 rok uzyskano wolne środki w kwocie
1.760.978 złotych.
Realizacja dochodów i wydatków przebiegała prawidłowo. Klub Radnych PSL
pozytywnie ocenia wykonanie budżetu od strony finansowania zadań, jak i wykonania
planu rzeczowego. W tym wypadku finanse bronią się same. Nie została naruszona
dyscyplina finansów publicznych.
Klub Radnych PSL dziękuje Zarządowi Powiatu za wykonaną pracę w 2014 roku.
Szczególne podziękowania należą się Staroście Panu Zygmuntowi Wielogórskiemu,
który w roku 2014 przewodniczył Zarządowi.
Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Kurkus
powiedział, że chciałby przedstawić stanowisko Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości
dotyczące podjęcia omawianej Uchwały.

- 14 Wniosek Komisji Rewizyjnej, która wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi
Powiatu za rok 2014 opiera się na dokumentach, do których Klub PiS nie wnosi
większych zastrzeżeń. Nie sposób jednak nie wspomnieć wielu spraw, które miały
miejsce w roku 2014, w konsekwencji ich nieuregulowania i niezałatwienia przeniosły
się w skutkach na rok 2015. Jedną z nich jest sprawa Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim szeroko dyskutowana w mediach, które
zgłosiły tą sprawę do organów ścigania, celem zbadania nieprawidłowości. Reakcja
Zarządu Powiatu, w odczuciu Klubu PiS, była spóźniona i niedostateczna. Ze strony
Zarządu wystąpił brak swoistej kontroli w trakcie bieżącej działalności Poradni.
Kolejna sprawa dotyczy usuwania pojazdów z pasa drogowego, która w wyniku
niedostatecznej kontroli i niewdrożenia zawczasu odpowiednich procedur również
doprowadziła do niepotrzebnych w skutkach decyzji i konsekwencji dla Powiatu.
W sprawie składowiska odpadów komunalnych w Kotuniu również doszło do wielu
nieprawidłowości podczas procesów decyzyjnych Starosty Siedleckiego, które w swoich
konsekwencjach, szczególnie w zakresie degradacji środowiska naturalnego odbije się
negatywnie w przyszłości.
Rozwiązanie wymienionych spraw z korzyścią dla Powiatu w sensie przestrzegania
prawa, jak i szybkich, przemyślanych decyzji nie doprowadziłoby do powstania
problemów, z którymi dzisiaj musimy się zmierzyć. Wynikają one niewątpliwie z błędów
w procesie zarządzania powiatem, nie wyciągania wniosków odpowiednio do czasu ich
powstawania. Nie sposób oprzeć się opinii, że gdyby nie ruch oddolny społeczny, być
może wiele przytoczonych problemów nigdy nie ujrzałoby światła dziennego, co być
może dla niektórych byłoby nawet wygodne i na rękę.
Oczywiście, żeby nie odnieść mylnego wrażenia, nie wszystkie aspekty związane
z zarządzaniem Powiatu były negatywne, niemniej przytoczone argumenty w pełni
uprawniają do wypowiedzenia się przeciw Uchwale w sprawie udzielenia Zarządowi
Powiatu w Siedlcach z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.
W związku z przytoczonymi argumentami Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
będzie głosował „przeciw” udzieleniu absolutorium.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać
głos ?
O głos poprosił Starosta Siedlecki, któremu Przewodniczący głosu udzielił.
Starosta Siedlecki Dariusz Stopa przypomniał, że funkcję Starosty objął w styczniu br.
Jest jednak ciągłość sprawowania tej funkcji, więc uważa, że jest władnym do tego, żeby
zabrać głos. Przede wszystkim chciałby zwrócić uwagę, że te wszystkie zarzuty, które
przedstawił Przewodniczący Klubu PiS nijak się mają do wykonania budżetu.

- 15 Rada będzie głosowała nad absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok, więc
sprawa Poradni, pojazdów, czy inne, które zostały wymienione nie są związane
z budżetem. Oczywiście są to jakieś problemy, które wynikły w ubiegłym roku,
ale chyba nie ma takiej instytucji, w której nie pojawiłyby się jakieś tego typu sprawy.
Radny Bartłomiej Kurkus jest finansistą, był Wicestarostą i doskonale orientuje się,
co wchodzi w skład budżetu i na czym polega udzielanie absolutorium. Sprawy o których
mówił, na tą chwilę są rozwiązane, albo w trakcie szybkiego rozwiązania.
Radny Bartłomiej Kurkus zgadza się ze zdaniem Starosty na temat absolutorium,
niemniej należy tu powiedzieć, w jaki sposób Radni mają oceniać zarządzanie, sposób
sprawowania władzy i administrowania Powiatem Siedleckim ?
Jeżeli chodzi o ocenę pracy, to właśnie rok rocznie objawia się ona tutaj.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski powiedział, że takie jest prawo opozycji,
że może głosować „przeciw”, ale każdy ma tą świadomość, co to jest absolutorium.
Za sprawowaną funkcję Starosty czuje się odpowiedzialny, lecz działalność
administracyjna jednostki nie jest kompetencją Rady. Wydana decyzja w sprawie
wysypiska w Kotuniu jest decyzją administracyjną i nijak się ma do oceny Zarządu.
Co do pozostałych spraw, trudno jest czasem przewidzieć, że w jednostce podległej
powiatowi dzieje się coś niedobrego. Do dnia dzisiejszego nikt nie postawił jeszcze
dyrektorowi Poradni konkretnych zarzutów. Wszystkie pozostałe sprawy zostały
rozwiązane, bądź zostaną rozwiązane wkrótce. Wyszliśmy z niezwykle trudnej sytuacji
finansowej związanej z powołaniem MOW-ów, które kosztowały nas dodatkowo
2.800.000 złotych i trzeba było te pieniądze znaleźć nie uszczuplając inwestycji.
W ubiegłym roku inwestycje zamknęły się kwotą 18.000.000 złotych. Chciałby, żeby nie
wytwarzano fałszywego obrazu tego, co się w tym powiecie działo w zakresie budżetu,
inwestowania i zarządzania. Nie ma dziedziny na którą zabrakłoby pieniędzy. Budżet był
prospołeczny, proinwestycyjny i dobrze wykonany w trudnych warunkach.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos ?
Po chwili stwierdził, że dalszych głosów do dyskusji nie ma i przystąpił do głosowania.
Zapytał, kto jest za podjęciem Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu
w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok ?
- „za” udzieleniem absolutorium głosowało 11 Radnych
- „przeciw” głosowało 5 Radnych
- „wstrzymujących się”

-0

- 16 Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności
16 Radnych 11 głosami „za”, 5 głosach „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących
się” podjęła Uchwałę Nr VII/52/2015 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu
w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. Stanowi ona
załącznik nr 24 do niniejszego protokółu.
Ad. 20.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 20
porządku obrad, tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia Gminie Przesmyki
zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych”. Poinformował,
że projekt tej Uchwały (załącznik nr 25 do protokółu) pozytywnie zaopiniowała
Komisja Budżetu i Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy.
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 16 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 16 Radnych
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VII/53/2015 w sprawie powierzenia Gminie Przesmyki
zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych. Stanowi ona
załącznik nr 26 do niniejszego protokółu.
Ad. 21.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 21
porządku obrad, tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kotuń zadań
powiatu z zakresu dróg powiatowych. Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik
nr 27 do protokółu) rozpatrywała i pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Komisja
Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. Następnie zapytał, czy w tym
punkcie są pytania ?
Ponieważ pytań nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem tej
Uchwały ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 14 Radnych
- „przeciw” - 0
- „wstrzymujących się” 2 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 16 Radnych 14 głosami
„za” przy braku głosów „przeciwnych” i 2 glosach „wstrzymujących się” podjęła
Uchwałę Nr VII/54/2015 w sprawie powierzenia Gminie Kotuń zadań powiatu z zakresu
dróg powiatowych. Stanowi ona załącznik nr 28 do protokółu.

- 17 Ad. 22.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski 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 2015 roku. Poinformował, że projekt
tej Uchwały (załącznik nr 29 do protokółu) rozpatrywała i pozytywnie zaopiniowała
Komisja Budżetu i Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.
Ponadto pozytywnie zaopiniowała ją Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób
Niepełnosprawnych przy Staroście Siedleckim. (Opinia ta stanowi załącznik nr 30
do protokółu) Następnie zapytał, czy w tym punkcie są pytania ?
Ponieważ pytań nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem tej
Uchwały ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 16 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 16 Radnych
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VII/55/2015 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 2015 roku. Stanowi ona załącznik
nr 31 do protokółu.
Ad. 23.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 23
porządku obrad, tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie założenia Przedszkola Specjalnego
w Stoku Lackim. Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 32 do protokółu)
rozpatrywała i pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Następnie zapytał, czy w tym punkcie są pytania ?
Ponieważ pytań nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem tej
Uchwały ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 16 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 16 Radnych
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VII/56/2015 w sprawie założenia Przedszkola
Specjalnego w Stoku Lackim. Stanowi ona załącznik nr 33 do protokółu.

- 18 Ad. 24.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 24
porządku obrad, tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia opłat oraz zwolnienia
rodziców z opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym
przez Powiat Siedlecki. Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 34 do
protokółu) rozpatrywała i pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Następnie zapytał, czy w tym punkcie są
pytania ?
Ponieważ pytań nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem tej
Uchwały ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 14 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 16 Radnych
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VII/57/2015 w sprawie ustalenia opłat oraz zwolnienia
rodziców z opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym
przez Powiat Siedlecki. Stanowi ona załącznik nr 35 do protokółu.
Ad. 25.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 25
porządku obrad, tj. „Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2015-2018”.
Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 36 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 2015-2018 ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 15 Radnych
- „przeciw”
- 0
- „wstrzymujących się”
- 1 Radny
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 16 Radnych 15 głosami
„za” przy braku głosów „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę
Nr VII/58/2015 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Siedleckiego na lata 2015-2018. Stanowi ona załącznik nr 37 do niniejszego
protokółu.

- 19 Ad. 26.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 26
porządku obrad, tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale
Budżetowej na 2015 rok Powiatu Siedleckiego”. Poinformował, że projekt tej Uchwały
(załącznik nr 38 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 2015 rok
Powiatu Siedleckiego ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 15 Radnych
- „przeciw”
- 0
- „wstrzymujących się”
- 1 Radny
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 16 Radnych 15 głosami
„za” przy braku głosów „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę
Nr VII/59/2014 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok
Powiatu Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 39 do niniejszego protokółu.
Ad. 27.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 27
porządku obrad, tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie wniosku o rozstrzygnięcie sporu
kompetencyjnego z Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego”.
Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 40 do protokółu) pozytywnie
zaopiniowała Komisja Rewizyjna. Zapytał, czy 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 14 Radnych
- „przeciw”
- 0
- „wstrzymujących się”
- 2 Radny
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 16 Radnych 14 głosami
„za” przy braku głosów „przeciwnych” i 2 głosach „wstrzymujących się” podjęła
Uchwałę Nr VII/60/2015 w sprawie wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego
z Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego. Stanowi ona
załącznik nr 41 do niniejszego protokółu.

- 20 Ad. 28.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 28
porządku obrad, tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Siedleckiego”.
Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 42 do protokółu) pozytywnie
zaopiniowała Komisja Budżetu. Następnie zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby
zabrać głos ?
O godzinie 1415 na sesję przybył Radny Marek Plichta. Od tej pory w obradach bierze udział
17 Radnych

Radny Bartłomiej Kurkus przypomniał, że wynagrodzenie zostało ustalone Staroście
w miesiącu styczniu br., i przyznane z dniem wyboru Go na tą funkcję. Zapytał, jakie
wydarzenia miały miejsce od tamtej pory, jakie wystąpiły okoliczności, bądź osiągnięcia
że po ok. pięciu miesiącach taki wniosek pada ? Czy nie można było wtedy podjąć takiej
uchwały, żeby uniknąć zaistniałej sytuacji ?
Radny Jan Kuć stwierdził, że Starosta Dariusz Stopa bardzo zaangażował się
w rozwiązanie sprawy w Kotuniu. Poświęcił jej bardzo dużo wysiłku i czasu. Jest to
tylko jedna z wielu innych spraw.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski jako wnioskodawca tego projektu
Uchwały ustosunkowując się do pytań Radnego Bartłomieja Kurkusa poinformował,
że po przeczytaniu artykułu, w którym podano wynagrodzenia poszczególnych starostów
doszedł do wniosku, że wynagrodzenie Starosty Siedleckiego jest zbyt niskie. Są dwa
zasadnicze powody, dla których ten punkt wnosi pod obrady. Po pierwsze uważa,
że Starosta przez okres swojej pracy dał się poznać jako człowiek, który rozumie na
czym polega samorząd i posiada cechy, które pozwalają mieć pewność, że nadal będzie
dobrze wykonywał swoje zadania. Drugi powód to taki, że Starosta Siedlecki nie może
zarabiać mniej niż Starostowie powiatów o znacznie mniejszej liczbie mieszkańców, np.
Powiatu Łosickiego, czy Węgrowskiego. Uważa, że Starosta swoim sposobem
funkcjonowania daje gwarancję dobrej pracy.
Radny Bartłomiej Kurkus odnosząc się do wypowiedzi Radnego Jana Kucia przyznał,
że zgadza się z tym, co powiedział odnośnie zaangażowania Starosty w rozwiązanie
sprawy wysypiska śmieci w Kotuniu. Na blokadzie nigdy jednak nie widział Radnego.
Odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącego, dotyczącego zestawienia wynagrodzeń
starostów i wójtów podanych w mediach, przypomniał, że nie była to żadna tajemnica
w momencie, kiedy był wybierany Zarząd Powiatu Siedleckiego i ustalane było
wynagrodzenie Starosty, dlatego, że Zarząd wybieraliśmy jako ostatni po rozpoczęciu
nowej kadencji.

- 21 Można było wówczas zapoznać się z poszczególnymi uchwałami ustalającymi
wynagrodzenia poszczególnych samorządów, do których dostęp ma każdy obywatel
na stronie BIP i je porównać przed ustaleniem wynagrodzenia Starosty Powiatu
Siedleckiego. Wszyscy zdają sobie sprawę, że sprawy finansowe naszej publicznej
działalności są tematem wrażliwym wśród społeczeństwa i budzą dużą kontrowersję,
dlatego można było tego uniknąć.
Przewodniczący Rady powiedział, że z wypowiedzi przedmówcy rozumie, że należało
wówczas przyznać Staroście większe wynagrodzenie i wtedy byłoby dobrze. Następnie
zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze w tym punkcie zabrać głos ?
Po chwili stwierdził, że głosy w dyskusji wyczerpały się i przystąpił do głosowania.
Zapytał, kto jest za podjęciem Uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Siedleckiego?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 12 Radnych
- „przeciw”
- 0
- „wstrzymujących się”

- 5 Radnych

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 17 Radnych 12 głosami
„za” przy braku głosów „przeciwnych” i 5 głosach „wstrzymujących się” podjęła
Uchwałę Nr VII/61/2015 w sprawie wynagrodzenia Starosty Siedleckiego. Stanowi ona
załącznik nr 43 do niniejszego protokółu.
Ad. 29.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 29
porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdania z kontroli przeprowadzonych przez Komisję
Rewizyjną Rady Powiatu w Siedlcach za I półrocze 2015 roku”. Poinformował,
że sprawozdanie zostało przygotowane przez Komisję Rewizyjną. Zapytał, czy ktoś
chciałby w tym punkcie zabrać głos ?
Radny Grzegorz Pomikło stwierdził, że w sprawozdaniu z kontroli przeprowadzonej
w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim w pkt. 3 –
Zasady zatrudniania pracowników” powinien być, jego zdaniem, ważny zapis, który był
wnioskiem Zespołu kontrolującego, dotyczący łamania zasad ustawy o pracownikach
samorządowych w zakresie zatrudniania pracowników. Niestety w sprawozdaniu tego
nie ma. Co prawda, na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej członkowie zapoznali się
z protokołem z tej kontroli, w którym jest zapis o zaleceniach pokontrolnych:
„Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach
samorządowych”. Niemniej jest to niezbyt dokładne sprawozdanie z prac Komisji
i z przeprowadzonej kontroli.

- 22 O godzinie 1425 z sesji wyszedł Radny Piotr Dymowski. Od tej pory w obradach bierze udział
16 Radnych

Przewodniczący Rady zapytał Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, czy odniesie się
do wypowiedzi przedmówcy ?
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Benon Kukla odczytał pismo Powiatowej
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim, które wpłynęło do Komisji
Rewizyjnej w dniu 15 czerwca br. dotyczące wykonania zaleceń pokontrolnych.
(załącznik nr 44 do protokółu)
Odnośnie protokółu z przeprowadzonej kontroli w Poradni przeprosił za to, że być może
został on sporządzony niezbyt precyzyjnie.
Przewodniczący Rady zapytał czy są jeszcze pytania ?
Po chwili stwierdził, że pytań nie ma i przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
przyjęciem tego sprawozdania ?
- „za” przyjęciem sprawozdania głosowało 13 Radnych
- „przeciw”
- 0
- „wstrzymujących się”

- 3 Radnych

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 16 Radnych 13 głosami
„za” przy braku głosów „przeciwnych” i 3 głosach „wstrzymujących się” przyjęła
sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu
w Siedlcach za I półrocze 2015 roku. Stanowi ono załącznik nr 45 do niniejszego
protokółu.
Ad. 28.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 28,
tj. „Informacja Przewodniczącego Rady”. Poinformował Radnych, że w dniach od 11 do
14 czerwca br. wspólnie ze Starostą Dariuszem Stopą był w Niemczech w Powiecie
Oberhavel. Brali udział w uroczystej sesji, na której powitano urzędującego Starostę
Ludgara Weskampa tego Powiatu i pożegnano dotychczasowego Karla Schrötera, który
obecnie pełni funkcję Ministra Spraw Wewnętrznych Landu Brandenburgia. Z Powiatem
Oberhavel nasz powiat współpracuje od wielu lat. Jest to dobra i owocna współpraca.
Pod koniec tego tygodnia odbędzie się rewizyta gości z Niemiec.
Ad. 30.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 30,
tj. „Interpelacje i zapytania Radnych”. Zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać
głos ?

- 23 Radny Bartłomiej Kurkus zapytał, czy rozpoczęte są cząstkowe remonty dróg, jeżeli
tak, to jaka jest kolejność ich przeprowadzania ?
Przewodniczący Rady zapytał Starostę, kto na to pytanie udzieli odpowiedzi, czy On,
czy Kierownik Wydziału Dróg ?
Starosta Dariusz Stopa zdecydował, że Kierownik.
Z-ca Kierownika Wydziału Dróg Alfred Potyra poinformował, że do przeprowadzenia
remontów cząstkowych wybranych zostało dwóch przedsiębiorców. Jeżeli chodzi
o stronę północną Powiatu, wykonano już około 13.000 m2 ubytków w nawierzchni
jezdni o głębokości od 0 do 2 cm oraz około 500 m2 ubytków o głębokości do 4 cm. Na
stronie południowej Powiatu wykonano na dzień dzisiejszy około 10.000 m2 ubytków o
głębokości od 0 do 2 cm, oraz 500 m2 ubytków o głębokości do 4 cm. Prace trwają
bardzo intensywnie z sobotami włącznie.
Radny Sławomir Piotrowski podziękował Staroście za częściowe usuwanie konarów
drzew z dróg mało uczęszczanych i poprosił, żeby dla zachowania bezpieczeństwa
te konary pousuwać. Zaapelował, aby nad chodnikami również pousuwać zwisające
gałęzie, choćby jadąc w kierunku Domanic do miejscowości Wołyńce. Poza tym
poprosił, żeby zwrócić uwagę na uregulowanie kolejności przejazdu na drogach
powiatowych. W Stoku Lackim ul. Pałacowa ma pierwszeństwo, natomiast z ul.
Chabrowej wyjazd z prawej strony nie jest uregulowany, ani na Chabrowej nie jest
ustawiony znak pierwszeństwa, ani nie stoi na Pałacowej znak droga z pierwszeństwem.
Przewodniczący Rady poprosił Starostę o ustosunkowanie się do wypowiedzi
przedmówcy.
Starosta Siedlecki Dariusz Stopa powiedział, że w sprawie znaków na ul. Chabrowej
wystąpi do Wójta Gminy Siedlce, bo jest to droga gminna. Odnośnie wycinki krzaków
wyjaśnił, że w tej chwili prace te przebiegają wolniej z tego względu, że trwa wykaszanie
poboczy i część drogowców w związku z łataniem dróg zajmuje się oznaczaniem
i pomiarem głębokości dziur.
Przewodniczący Rady odnośnie ustawiania znaków na drogach wyjaśnił, że znaki
stawia się według zatwierdzonego projektu organizacji dróg. Jeżeli Gmina nie wystąpi
z projektem organizacji ruchu, to Starosta zrobić nic nie może. Należałoby kompleksowo
rozwiązać sprawę organizacji ruchu na naszym terenie. Dopóki co obowiązuje nas
w ustawianiu znaków zasada nadrzędności i zasada prawej strony.
Radny Sławomir Piotrowski odnośnie tej „prawej strony” powiedział, że w Stoku
Lackim mieszkańcy wiedzą, że pierwszeństwo ma ul. Pałacowa. Jednak zarówno
ul. Pałacowa jak i ul. Chabrowa jest utwardzona.

- 24 Uważa, że należy podjąć ten trud, i z gminami uregulować kolejność przejazdu
żeby później nie zbierać tego skutków.
Kolejną sprawą, jest to, że Wójt Gminy Siedlce złożył wypowiedzenie porozumienia na
świadczenie usług z zakresu przewozu osób na terenie Gminy Siedlce. Poprosił Starostę,
aby wystosował do Wójta Gminy Siedlce apel o wycofanie się z tego stanowiska,
żeby mieszkańcy mieli możliwość dotarcia do miasta. Wprowadzenie innej komunikacji
w postaci busów nie rozwiąże problemu. Nic nie zastąpi komunikacji MPK, gdzie są
autobusy dostosowane do przewozów m.in. osób niepełnosprawnych.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że Jego zdaniem, nie ma mowy o podejmowaniu w tej
kwestii apelu, ponieważ Wójt Gminy Siedlce ogłasza przetarg na świadczenie tych usług.
Równie dobrze usługi te będzie mogło świadczyć MPK. Poza tym byłoby to dziwne,
gdyby gminy pouczały samorząd powiatowy, a powiaty pouczały gminy jak mają
zarządzać.
Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos ?
Radny Bartłomiej Kurkus zapytał, czy jest możliwość jakiegoś porozumienia
z gminami o współpracy w zakresie świadczenia usług równiarką na powiatowych
drogach gruntowych ?
Starosta Dariusz Stopa odpowiedział, że współpraca z gminami jest utrzymywana na
bieżąco, również i w tym zakresie.
Przewodniczący Rady Zygmint Wielogórski zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze 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 1440 Przewodniczący Rady zakończył obrady wypowiadając formułę:
„Zamykam VII Sesję Rady Powiatu Siedleckiego”.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczył:
PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/
Protokółowała:
/-/ Hanna Krupa

Zygmunt Wielogórski

