PROTOKÓŁ Nr XI/2015
z XI Sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach,
odbytej w dniu 25 września 2015 roku
w Starostwie Powiatowym w Siedlcach,
ul. Piłsudskiego 40
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski o godzinie 1300 otworzył sesję wypowiadając
formułę: „Otwieram XI zwyczajną Sesję Rady Powiatu w Siedlcach”. Powitał przybyłych gości,
członków Zarządu Powiatu, Radnych i przedstawicieli lokalnych środków masowego przekazu.
Podziękował za dobrą współpracę.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 18 Radnych, co wobec 21
osobowego składu Rady stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał, wniosków
i wydawania opinii. Nieobecność swoją usprawiedliwili Radni: Małgorzata Stolarzewska –
Sierakowska i Kazimierz Prochenka.
(Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu).
Do pełnienia funkcji sekretarzy podczas dzisiejszych obrad wyznaczył Radnych:. Sławomira
Piotrowskiego i Benona Kuklę. Zapytał Ich, czy wyrażają na to zgodę ?
Obaj Radni wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy.
Ad. 2.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 2 punktu porządku obrad,
tj. „Wnioski do porządku obrad”. Nadmienił, że zawiadomienie o terminie i miejscu sesji otrzymali
wszyscy Radni z porządkiem obrad i kompletem dokumentów. Poinformował, że Zarząd Powiatu
zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie pod dzisiejsze obrady dodatkowego projektu Uchwały.
Poprosił o zabranie głosu w tej sprawie Pana Dariusza Stopę Starostę Siedleckiego.
Pan Dariusz Stopa Starosta Siedlecki poinformował, że zaistniała konieczność wprowadzenia
do dzisiejszego porządku obrad projektu Uchwały w sprawie przekazania zadania organizacji
publicznego transportu zbiorowego. Nas jako Powiat Siedlecki obowiązuje ustawa o publicznym
transporcie zbiorowym. Jeżeli będą konkretne pytania wyjaśni przy omawianiu tego punktu.
Projekt tej Uchwały Radni otrzymali przed rozpoczęciem sesji.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski podziękował Panu Staroście i zapytał, czy są
jeszcze inne wnioski ?
Ponieważ innych wniosków nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem
wniosku Zarządu Powiatu ?
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Przewodniczący stwierdził, że punkt: „Podjęcie Uchwały w sprawie przekazania zadania
organizacji publicznego transportu zbiorowego” zostanie umiejscowiony w porządku obrad po
punkcie 24 jako punkt 25. Pozostałe punkty ulegną przesunięciu o jedno miejsce w dół.
Następnie zadał pytanie „Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem porządku obrad
uzupełnionego o dodatkowy projekt Uchwały ?
- „za” przyjęciem zmienionego porządku obrad głosowało 18 Radnych.
Przewodniczący stwierdził, że porządek został przyjęty jednogłośnie w związku z powyższym
przystąpił do jego realizacji w następującej kolejności:
1. Otwarcie obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z X Sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.
5. Przyjęcie informacji o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu
Siedleckiego przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Spółka z o.o.
6. Przyjęcie informacji o aktualnym zabezpieczeniu podstawowej opieki zdrowotnej
mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez NFZ.
7. Przyjęcie informacji o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu
Siedleckiego przez SP ZOZ w Siedlcach.
8. Przyjęcie informacji na temat udzielanych świadczeń przez Stację Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Siedlcach mieszkańcom Powiatu Siedleckiego z zakresu
ratownictwa medycznego.
9. Przyjęcie informacji na temat realizacji zadań przez Miejskie Stanowisko Kierowania PSP
funkcjonujące w ramach Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorskiego Służb
Ratowniczych.
10. Przyjęcie informacji o stanie środowiska na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2014 roku.
11. Przyjęcie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Siedleckiego
na lata 2004 – 2015.
12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Siedlcach za okres I półrocza 2015 roku.
13. Przyjęcie informacji z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON
za I półrocze 2015 roku.
14. Przyjęcie sprawozdania z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Stoku Lackim za okres I półrocza 2015 roku.
15. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Stoku Lackim za okres I półrocza 2015 roku.
16. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Mordach za okres I półrocza 2015 roku.
17. Przyjęcie sprawozdania z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach
za okres I półrocza 2015 roku.
18. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej
na lata 2013-2016” w roku 2014.
19. Przyjęcie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Siedleckiego na lata 2015-2018 za I półrocze 2015 roku.
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za I półrocze 2015 roku.
21. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji
kultury pn.: „Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach” za I półrocze 2015 roku.
22. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu.
23. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Siedleckiego na lata 2015 – 2018.
24. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok
Powiatu Siedleckiego.
25. Podjęcie Uchwały w sprawie przekazania zadania organizacji publicznego transportu
zbiorowego.
26. Informacja Przewodniczącego Rady.
27. Interpelacje i zapytania Radnych.
28. Zakończenie obrad.
Ad. 3.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 3, tj. „Przyjęcie
protokółu z X Sesji Rady Powiatu”. Nadmienił, że Protokół z ostatniej sesji był do wglądu
w Biurze Rady. Poinformował Radnych, że do chwili obecnej nie wpłynęły, co do jego treści
żadne uwagi, ani też wnioski. Zapytał, czy ktoś w tej chwili chciałby zgłosić jakieś zastrzeżenia ?
Ponieważ zastrzeżeń nikt nie zgłosił, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem
protokółu z X Sesji Rady Powiatu w Siedlcach ?
- „za” przyjęciem protokółu głosowało 18 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 18 Radnych, jednogłośnie
przyjęła Protokół z X Sesji Rady Powiatu w Siedlcach.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 4 porządku obrad,
tj. „Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu”. Nadmienił, że sprawozdanie otrzymali
wszyscy Radni wraz z zaproszeniem na Sesję. Zapytał, czy są pytania lub uwagi do
sprawozdania ?
Stwierdziwszy, że nie ma pytań i uwag do sprawozdania, poinformował, że Rada Powiatu
w obecności 18 Radnych przyjęła sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu. Stanowi ono
załącznik nr 2 do niniejszego protokółu.
Ad. 5.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 5 porządku obrad,
tj. „Przyjęcie informacji o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu
Siedleckiego przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Spółka z o.o.”
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Społecznej. Poinformował, że w dzisiejszym spotkaniu uczestniczy Pan Dariusz Młynarczyk
w zastępstwie Pana Marcina Kulickiego. Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby
zabrać głos ? O głos poprosił Radny Grzegorz Pomikło.
Radny Grzegorz Pomikło – stwierdził, że nie tyle chciałby zadać pytanie co przekazać opinię,
że coraz więcej osób skarży się na pogarszający się stan usług. Podał przykład: coraz częściej
zdarza się, że szpital zaleca zdjęcie szwów na trzeci dzień po zabiegu i nie ma możliwości
wykonania zaleceń. Niestety pacjent, o którym mówi zdjęcia szwów musiał wykonać prywatnie.
Niestety zarówno wypis ze szpitala jak i zlecenie na zdjęcie szwów były wystawione
nieprawidłowo.
Pan Dariusz Młynarczyk Wiceprezes Zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego
stwierdził, że trudno mu się odnieść do poruszanych kwestii, dlatego porosił o dokładne dane
osoby, której to dotyczyło i jakie były problemy wtedy udzieli odpowiedzi na piśmie. Terminy
wynikają z tego, że jest zbyt mały kontrakt. Jest zbyt mało godzin związanych z pracą Poradni,
która zajmuje się zdejmowaniem szwów. Jeżeli chodzi o źle wystawione wypisy i zlecenia jest to
problem zmieniających się przepisów i wynika ze źle wstawianych kodów. Pracują nad tym, aby
takie błędy nie występowały. Jeszcze raz poprosił o szczegóły i bardzo chętnie odpowie na
stawiane zarzuty.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski – podziękował Panu Prezesowi za udzielenie
odpowiedzi i stwierdziwszy, że nie ma więcej pytań i głosów w dyskusji poinformował, 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 3 do niniejszego protokółu.
Ad. 6.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski 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 ? Poinformował, że jest z nami Pani Renata
Kornacka Kierownik Delegatury w Siedlcach Mazowieckiego Oddziału NFZ, która odpowie na
pytania.
Ponieważ nikt nie wyraził chęci zabrania głosu Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada
Powiatu przyjęła informację o aktualnym zabezpieczeniu podstawowej opieki zdrowotnej
mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez NFZ. Stanowi ona załącznik nr 4 do niniejszego
protokółu.
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Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski 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. W dzisiejszym spotkaniu
uczestniczy Pani Joanna Szkop, która przybyła w zastępstwie Pana Dyrektora Mirosława
Leśkowicza. Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?
Ponieważ pytań nie było, stwierdził, że informacja o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej
mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez SP ZOZ w Siedlcach została przez Radę Powiatu
przyjęta. Stanowi ona załącznik nr 5 do niniejszego protokółu.
Ad. 8.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 8 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. W zastępstwie Pana Dyrektora Leszka
Szpakowskiego w Sesji uczestniczy Pani Elwira Banach i chętnie odpowie na pytania. Następnie
zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos ?
Stwierdziwszy, że nie ma pytań i uwag do przedstawionego materiału poinformował, 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 6 do niniejszego protokółu.

O godz. 1325 na Sesję przybyła Radna Józefa Rychlik i od tej pory w obradach
uczestniczy 19 Radnych.
Ad. 9.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 9 porządku obrad,
tj. „Przyjęcie informacji na temat realizacji zadań przez Miejskie Stanowisko Kierowania PSP
funkcjonujące w ramach Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorskiego Służb Ratowniczych”.
Poinformował, że była ona rozpatrywana i przyjęta przez Komisję Infrastruktury, Bezpieczeństwa
Publicznego i Rynku Pracy. W obradach uczestniczy Pan Andrzej Celiński Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach. Następnie zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby
zabrać głos ?
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przyjęła informację na temat realizacji zadań przez Miejskie Stanowisko Kierowania PSP
funkcjonujące w ramach Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorskiego Służb Ratowniczych.
Stanowi ona załącznik nr 7 do niniejszego protokółu.
Ad. 10.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 10 porządku
obrad, tj. „Przyjęcie informacji o stanie środowiska na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2014
roku”. Poinformował, że była ona rozpatrywana i przyjęta przez Komisję Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska. Na Sesji brak przedstawiciela Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska. Następnie zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos ?
Przewodniczący Rady stwierdziwszy, że nie ma głosów w dyskusji poinformował, że Rada
Powiatu przyjęła informację o stanie środowiska na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2014 roku.
Stanowi ona załącznik nr 8 do niniejszego protokółu.
Ad. 11.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 11 porządku
obrad, tj. „Przyjęcie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Siedleckiego na lata 2004 - 2015”. Poinformował, że był on rozpatrywany i przyjęty przez
Komisję Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Następnie zapytał, czy ktoś w tym punkcie
chciałby zabrać głos ?
Ponieważ pytań nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem „Raportu” ?
- „za” przyjęciem Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Siedleckiego na lata 2004 – 2015” głosowało 19 Radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził, że, Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie Raport z wykonania
Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Siedleckiego na lata 2004 – 2015. Stanowi on
załącznik nr 9 do niniejszego protokółu.
Ad. 12.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 12 porządku
obrad, tj.: „Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Siedlcach za okres I półrocza 2015 roku”. Poinformował, że sprawozdanie uzyskało pozytywną
opinię Komisji 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 sprawozdania głosowało 19 Radnych
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Rodzinie w Siedlcach za okres I półrocza 2015 roku zostało przez Radę Powiatu przyjęte
jednogłośnie. Stanowi ono załącznik nr 10 do niniejszego protokółu.
Ad. 13.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 13 porządku
obrad, tj.: „Przyjęcie informacji z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON
za okres I półrocza 2015 roku”.
Poinformował, że informacja omawiana była przez Komisję Budżetu, Komisję Rewizyjną
i Komisję Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Wszystkie Komisje zaopiniowały
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 19 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że informacja z realizacji zadań finansowanych ze środków
PFRON za okres I półrocza 2015 roku została przez Radę Powiatu przyjęta. Stanowi ona
załącznik nr 11 do niniejszego protokółu.
Ad. 14.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 14 porządku
obrad, tj.: „Przyjęcie sprawozdania z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Stoku Lackim za okres I półrocza 2015 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 stwierdziwszy, że nie ma pytań i uwag do sprawozdania przystąpił do
głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem tego sprawozdania ?
- „za” przyjęciem sprawozdania głosowało 19 Radnych
Przewodniczący stwierdził, że sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Stoku Lackim za okres I półrocza 2015 roku zostało przez Radę Powiatu
przyjęte. Stanowi ono załącznik nr 12 do niniejszego protokółu.
Ad. 15.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 15 porządku
obrad, tj.: „Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowej Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Stoku Lackim za okres I półrocza 2015 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 ?
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przyjęciem tego sprawozdania ?
- „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 19 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim za okres I półrocza 2015 roku zostało przez
Radę Powiatu przyjęte jednogłośnie. Stanowi ono załącznik nr 13 do niniejszego protokółu.
Ad. 16.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 16 porządku
obrad, tj.: „Przyjęcie sprawozdania z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach
za okres I półrocza 2015 roku”. Poinformował, że sprawozdanie było omawiane i pozytywnie
zaopiniowane przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Zapytał, czy
ktoś chciałby zabrać głos ?
Następnie stwierdziwszy, że nie ma uwag i pytań do sprawozdania przystąpił do głosowania.
Zapytał, kto jest za przyjęciem tego sprawozdania ?
- „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 19 Radnych
Przewodniczący stwierdził, że sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Mordach za okres I półrocza 2015 roku zostało przez Radę Powiatu przyjęte. Stanowi ono
załącznik nr 14 do niniejszego protokółu.
Ad. 17.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 17 porządku
obrad, tj.: „Przyjęcie sprawozdania z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach za
okres I półrocza 2015 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 pytań nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem tego
sprawozdania ?
- „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 19 Radnych
Przewodniczący stwierdził, że sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu
w Kisielanach za okres I półrocza 2015 roku zostało przez Radę Powiatu przyjęte. Stanowi ono
załącznik nr 15 do niniejszego protokółu.
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Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 18 porządku
obrad, tj.: „Przyjęcie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy
Zastępczej na lata 2013 – 2016 w roku 2014”.
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 19 Radnych
Przewodniczący stwierdził, że sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju
Pieczy Zastępczej na lata 2013 – 2016 w roku 2014 zostało przez Radę Powiatu przyjęte
jednogłośnie. Stanowi ono załącznik nr 16 do niniejszego protokółu.
Ad. 19.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 19 porządku
obrad, tj.: „Przyjęcie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Siedleckiego na lata 2015-2018 za I półrocze 2015 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 informacji ?
- „za” przyjęciem informacji głosowało 19 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2015-2018 za I półrocze 2015 roku została przez Radę
Powiatu przyjęta jednogłośnie. Stanowi ona załącznik nr 17 do niniejszego protokółu.
Ad. 20.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 20 porządku
obrad, tj.: „Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego
za I półrocze 2015 roku” . Stanowi ona załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. Poinformował,
że informacja była omawiana i pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Budżetu i Komisję
Rewizyjną.
Pozytywną opinię o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku wydała również
Regionalna Izba Obrachunkowa Uchwałę Nr Si.315.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej z dnia 10 września 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd
Powiatu w Siedlcach informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.
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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 informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze
2015 roku?
- „za” przyjęciem tej informacji głosowało 19 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Siedleckiego za I półrocze 2015 roku została przyjęta jednogłośnie przez Radę Powiatu.
Następnie pogratulował Zarządowi Powiatu i Pani Skarbnik.
Ad. 21.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 21 porządku
obrad, tj.: „Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej
instytucji kultury pn.: „Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach za I półrocze 2015
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 ją 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 19 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury pn.: „Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach
za I półrocze 2015 roku została przyjęta jednogłośnie przez Radę Powiatu. Stanowi ona
załącznik nr 20 do niniejszego protokółu. Pogratulował Panu Dyrektorowi Markowi
Błaszczykowi.
Ad. 22.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 22 porządku
obrad, tj.: „Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu”.
Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 21 do niniejszego protokółu) pozytywnie
zaopiniowały wszystkie Komisje merytoryczne Rady Powiatu. Następnie zapytał, czy są pytania
lub uwagi do projektu uchwały ?
Stwierdziwszy, że Radni nie zgłaszają uwag przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
podjęciem tej Uchwały ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 19 Radnych
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Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XI/71/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdań
z realizacji uchwał Rady Powiatu. Stanowi ona załącznik nr 22 do niniejszego protokółu.
Ad. 23.
Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji punktu 23 porządku obrad, tj.: „Podjęcie Uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata
2015 – 2018”. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Komisji Infrastruktury,
Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. W dniu dzisiejszym Radni otrzymali nowy projekt
(załącznik nr 23 do niniejszego protokółu) z niewielkimi zmianami. Poprawka wynika z ustaleń
z Ministerstwem Finansów.
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 19 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 Radnych jednogłośnie
podjęła Uchwałę Nr XI/72/2015 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2015 – 2018. Stanowi ona załącznik nr 24 do
niniejszego protokółu.
Ad. 24.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 24 porządku
obrad, tj.: „Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok
Powiatu Siedleckiego”. Poinformował, że projekt tej Uchwały w nieco zmienionej postaci
otrzymali wszyscy Radni w dniu dzisiejszym (załącznik nr 25 do niniejszego protokółu).
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 19 Radnych
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19
Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XI/73/2015 w sprawie dokonania zmian w Uchwale
Budżetowej na 2015 rok Powiatu Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 26 do niniejszego
protokółu.
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Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 25 porządku
obrad, tj.: „Podjęcie Uchwały w sprawie przekazania zadania organizacji publicznego transportu
zbiorowego”. Projekt tej uchwały został przyjęty do porządku obrad w dniu dzisiejszym i stanowi
(załącznik nr 27 do niniejszego protokółu). 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 19 Radnych
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19
Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XI/ 74/2015 w sprawie przekazania zadnia organizacji
publicznego transportu zbiorowego. Stanowi ona załącznik nr 28 do niniejszego protokółu.
Ad. 26.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 26
tj. „Informacja Przewodniczącego Rady”. Poinformował, że jest wniosek Radnego Marka Gorzały
dotyczący zorganizowania wycieczki szlakiem Reymonta. O krótką informację w tej sprawie
poprosił Pana Marka Błaszczyka Dyrektora Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”
w Chlewiskach.
Pan Marek Błaszczyk na wstępie swojej wypowiedzi zaprosił wszystkich do odwiedzenia
„Reymontówki” w dniach 1-4 października, gdyż w dniu 1 października o godz. 12 00 rozpoczyna
się realizacja projektu „Czytanie powieści Chłopi non stop”. W tym czasie będą gościć Panią
Emilię Krakowską i Ignacego Gogolewskiego. Do czytania powieści zgłosiło się ponad 300 osób.
Podziękował za duże zainteresowanie projektem. Zgłosiło się kilku Radnych i władze Starostwa.
W tym czasie będzie również malowany obraz ziemią z Lipiec Reymontowskich. Będą również
imprezy towarzyszące. Zakończenie przewidziane jest w dniu 4 października około godziny 14 30.
Następnie poinformował, że zebrał informacje odnośnie programu wycieczki. Zaproponował
wycieczkę jednodniową z bardzo bogatym programem /program stanowi załącznik nr 29 do
niniejszego protokołu/. Jest również propozycja na zorganizowanie wycieczki dwudniowej
w połączeniu ze szkoleniem. Oba warianty są możliwe do zorganizowania. Można pomyśleć
również o zmianie terminu na wiosnę.
Radny Jan Kuć wyraził swoją opinię do „Informacji o stanie środowiska na obszarze Powiatu
Siedleckiego w 2014 roku”. Uważa, że w informacji zawarte są nieprawdziwe fakty. Sposób
przeprowadzenia kontroli na składowisku odpadów był skandaliczny. Dopiero pikiety
mieszkańców, działania Wójta i Starosty powodowały określone ruchy wykonywane przez
Inspektorat Ochrony Środowiska.
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z blokady drogi dojazdowej przez mieszkańców. To działania mieszkańców spowodowały, że
w ogóle były przeprowadzone kontrole. Kontrolujący dopiero po miesiącu kontroli zauważyli, że
nie ma opaski odwadniającej. Nie powinniśmy przymykać oczu na zapisy jakie znalazły się
w sprawozdaniu.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski – poinformował, że głos Pana Radnego będzie
zapisany w protokole i wrócił do sprawy związanej z wycieczką. Zapytał o wstępne deklaracje
dotyczące terminu, czy powinna się odbyć pod koniec października jak również, który dzień
tygodnia byłby najlepszy. Ważna jest również ilość chętnych. Uważa, że w takim wyjeździe mogą
uczestniczyć również dyrektorzy jednostek organizacyjnych jak i kierownicy wydziałów. Poprosił
o przedstawienie propozycji Pana Marka Błaszczyka.
Pan Marek Błaszczyk poinformował, że każdy dzień jest dobry oprócz poniedziałku. Z chwilą
ustalenia przez Radnych terminu dogra wszystkie szczegóły i wycieczka może się odbyć.
Przewodniczący Rady podsumowując dyskusję poinformował, że wycieczka powinna odbyć się
w sobotę, a Pan Dyrektor przekaże do Biura Rady konkretny termin i ostateczny program
wycieczki, który zostanie przekazany Radnym, po czym Radni będą zgłaszać chęć
uczestniczenia do Biura Rady.
Następnie zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos ? Ponieważ chętnych do
zabrania głosu nie było, stwierdził, że punkt ten został wyczerpany.
Ad. 27.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu
tj. „Interpelacje i zapytania radnych”. Zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos ?
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Radny Marek Gorzała poinformował, że na Sesji w Mordach został zgłoszony problem
dotyczący inwestycji drogowej od granicy z Powiatem Łosickim do krzyżówki Modrzew –
Radzików, mimo tego iż rok był suchy to woda poniosła piasek z poboczy i miejscami asfalt jest
podmywany. Jest potrzeba szybkiej interwencji w tej sprawie.
Następnie poinformował, że droga do Olęd na terenie Gminy Mordy jest bardzo zakrzaczona.
Bezpieczeństwu na drodze zagraża również wiszący konar drzewa.
Radna Małgorzata Cepek zgłosiła podobny problem z Gminy Siedlce dotyczący zarówno
zakrzaczenia przy drodze powiatowej na odcinku Rakowiec Wołyńce jak również usunięcia
chwastów na chodniku. Poruszyła problem na tej samej drodze dotyczący złej widoczności na
krzyżówce koło Kościoła przy wyjeździe w stronę Siedlec. Porosiła o założenie lustra dla
poprawy bezpieczeństwa. Następnie Pani Radna podziękowała za pomalowanie pasów na
drodze do Żaboklik i o to samo poprosiła na drodze do Golic.

- 14 Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że przy oczekiwaniach i żądaniach
należy rozumieć, że chodzi tu o drogi powiatowe i nie zrobimy z tego autostrady. Robimy
chodniki, które później zarastają. Prawdą jest, że chodnik, po którym się chodzi nie zarośnie.
Radny Wiesław Klimek podziękował w imieniu mieszkańców Panu Staroście za wykonanie
remontu drogi powiatowej Józefin – Kopcie na odcinku Józefin – Polaki. Podziękowanie należy
się również Wójtowi Gminy Kotuń, który przejął to zadanie. Stabilizacja została wykonana
środkami społecznymi z udziałem mieszkańców. Widać, że inwestycja była potrzebna, gdyż po
jej otwarciu wzrósł ruch pojazdów. Mieszkańcy są bardzo zadowoleni z tej inwestycji i mają
nadzieję, że stabilizacja w pewnym okresie będzie przykryta do końca.
Radny Bartłomiej Kurkus w związku z przekazaniem zadań letniego utrzymania dróg poprosił
o uczulenie wykonawców na problem dotyczący porządkowania ściętych krzaków i sprzątanie ich
z poboczy. Zabierane są grubsze gałęzie, natomiast te drobne są pozostawiane.
Pan Dariusz Stopa Starosta Siedlecki poinformował, że zamierzamy wprowadzić wiele
usprawnień w pracy Starostwa na rzecz mieszkańców. Do Wydziału Komunikacji będą
wprowadzone terminale płatnicze. Koszt skorzystania z terminalu za pomocą karty płatniczej
będzie wynosił 2 złote. Nie trzeba będzie stać w kolejkach ani biegać z opłatą skarbową do kasy
Urzędu Miasta. Ma nadzieję, że do końca roku uda się zrealizować zintegrowanie systemu, który
będzie działał w Wydziale Komunikacji z pracą pozostałych Wydziałów. Została podpisana
umowa z firmą obsługującą system informatyczny Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej, która umożliwi wprowadzenie niektórych usług. Prace idą w tym
kierunku aby większość spraw można było załatwić przez Internet. Będzie można przyjmować
zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych przez Internet. Udogodnienia będą również dla
geodetów, którzy po zalogowaniu się do specjalnego systemu będą mogli uzyskać dostęp do
planów bez konieczności wizyt w Starostwie. Duży nacisk zostanie położony na wykonanie map
numerycznych dla całego Powiatu. Pozwoli to usprawnić obsługę interesantów.
Usprawnienia dotyczą również w przyszłości pracy Wydziału Komunikacji i wprowadzenia
możliwości rezerwowania kolejki przez Internet.
Następnie poinformował, że w Powiecie Siedleckim zostaną zorganizowane punkty obsługi
prawnej. W naszym powiecie po przeprowadzeniu analizy planuje się utworzenie trzech takich
punktów. Jeden będzie działał w Starostwie, drugi w Szkole w Mordach a trzeci w Gminnym
Ośrodku Kultury w Wodyniach.
Radny Sławomir Piotrowski zadał pytanie dotyczące kosztów wprowadzenia terminalu ? Czy
będą to koszty jednorazowe i w jaki sposób będą rozliczane? Czy są już środki na ten cel, czy
trzeba będzie je wprowadzać na kolejnej Sesji do budżetu ?
Pan Dariusz Stopa Starosta Siedlecki poinformował, że koszty będą nieduże. Trwają jeszcze
ostateczne ustalenia. Przewiduje się jednorazowy wydatek w granicach 3-4 tysięcy złotych.

- 15 Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby jeszcze
zabrać głos ?
Ponieważ chętnych do zabrania głosu nie było, stwierdził, że punkt został wyczerpany.
Ad. 27.
Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 20 ust. 6 Statutu Powiatu Siedleckiego
o godzinie 1400 Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski zakończył obrady wypowiadając
formułę: „Zamykam XI Sesję Rady Powiatu Siedleckiego”.
Na tym protokół zakończono.
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