RADA POWIATU
w Siedlcach
BR.0002.10.2015

PROTOKÓŁ NR XII/2015
z XII Sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach,
odbytej w dniu 30 października 2015 roku
w Starostwie Powiatowym w Siedlcach,
ul. Piłsudskiego 40

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski o godzinie 1300 otworzył Sesję
wypowiadając formułę: „Otwieram XII 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 18 Radnych, co wobec
21 osobowego składu Rady stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał,
wniosków i wydawania opinii. Nieobecność swoją usprawiedliwił Rady Piotr Dymowski,
Radny Wiesław Klimek i Radna Małgorzata Stolarzewska-Sierakowska.
(Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu).
Do pełnienia funkcji sekretarzy podczas dzisiejszych obrad wyznaczył Radnych:
Benona Kuklę i Sławomira Piotrowskiego. Zapytał Ich, czy wyrażają na to zgodę ?
Obaj Radni wyrazili zgodę.
Ad. 2.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 2 punktu
porządku obrad, tj. „Wnioski do porządku obrad”. Nadmienił, że zawiadomienie
o terminie, miejscu sesji i porządku obrad wraz z materiałami, wszyscy Radni otrzymali.
Zapytał, czy są jakieś wnioski ?
Ponieważ wniosków nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem
zaproponowanego porządku obrad ?
- „za” przyjęciem porządku obrad głosowało 18 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła porządek
obrad, wobec czego dzisiejsze obrady odbędą się według kolejności:
1. Otwarcie obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z XI 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 2014.
6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań w zakresie przebudowy i utrzymania dróg
powiatowych w roku 2015.
7. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Siedleckiego na lata 2015– 2018.
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Powiatu Siedleckiego.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie programu współpracy Powiatu Siedleckiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2016.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego
zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych.
12. Informacja Przewodniczącego Rady o wynikach przeprowadzonej analizy
oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Powiatu Siedleckiego.
13. Informacja Starosty Siedleckiego na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
14. Informacja Przewodniczącego Rady.
15. Interpelacje i zapytania Radnych.
16. Zakończenie obrad.
Ad. 3.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 3
„Przyjęcie protokółu z XI Sesji Rady Powiatu”. Poinformował, że protokół z ostatniej
sesji 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 chciałby wypowiedzieć się
odnośnie protokółu ?
Stwierdziwszy, że nikt nie zgłosił chęci zabrania głosu, przystąpił do głosowania.
Zapytał, kto jest za przyjęciem protokółu z XI 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 XI 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 to sporządzone jest za okres od 9 września do 12 października
2015 roku. Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?
Radny Sławomir Piotrowski powiedział, że nie rozumie zagadnienia zamieszczonego
na stronie 2 sprawozdania: „Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania pozbawienia
kategorii drogi powiatowej na terenie powiatu siemiatyckiego – droga nr 1736B”.
Poprosił o wyjaśnienie, z jakiego powodu musimy opiniować drogę na terenie powiatu
siemiatyckiego ?
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski wyjaśnił, że ustawodawca kiedyś tak
postanowił, że w sprawie obniżenia kategorii lub zmiany drogi, sąsiednie powiaty, które
stykają się ze sobą muszą wypowiedzieć się w tej kwestii. Następnie zapytał, czy ktoś
chciałby jeszcze zabrać głos ?
Ponieważ nikt nie wyraził chęci zabrania głosu, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto
jest za przyjęciem sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu ?
- „za” przyjęciem sprawozdania głosowało 18 Radnych
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jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z pracy Zarządu. Stanowi ono załącznik nr 2 do
niniejszego protokółu.
Ad. 5.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 5
porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Powiatowej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011 - 2020” w roku 2014”. 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, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem tego
sprawozdania ?
- „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 18 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 18 Radnych
jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z realizacji „Powiatowej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych na lata 2011 - 2020” w roku 2014. Stanowi ono załącznik nr 3
do niniejszego protokółu.
Ad. 6.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 6
porządku obrad, tj.: „Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań w zakresie przebudowy
i utrzymania dróg powiatowych w roku 2015”. Nadmienił, że pozytywnie zaopiniowała
go Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. Poinformował,
że w sprawozdaniu tym wystąpił błąd i w związku z tym, przed sesją rozdane zostało
Radnym sprostowanie tego błędu. Poprosił Radnych o uwzględnienie tego faktu
i wymianę w sprawozdaniu strony 4. 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 przyjęciem tego sprawozdania ?
- „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 18 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 18 Radnych
jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie przebudowy
i utrzymania dróg powiatowych w roku 2015. Stanowi ono załącznik nr 4 do niniejszego
protokółu.
Ad. 7.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 7,
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 5 do protokółu) pozytywnie zaopiniowała Komisja
Budżetu i Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. Zapytał,
czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?
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za podjęciem tej Uchwały ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 18 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 18 Radnych
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XII/75/2015 zmieniającą uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2015-2018. Stanowi
ona załącznik nr 6 do niniejszego protokółu.
Ad. 8.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 8
porządku obrad, tj.: „Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale
Budżetowej na 2015 rok Powiatu Siedleckiego”. Poinformował, że projekt tej Uchwały
(załącznik nr 7 do protokółu) pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Komisja
Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. Nadmienił, że do projektu tej
Uchwały Zarząd wprowadził zmianę w tabeli nr 4. Nową tabelę (załącznik nr 8
do protokółu) otrzymali wszyscy Radni przed rozpoczęciem sesji. 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 18 Radnych
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu w
obecności 18 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XII/76/2015 w sprawie
dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Powiatu Siedleckiego. Stanowi
ona załącznik nr 9 do niniejszego protokółu.
Ad. 9.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 9
porządku obrad, tj.: „Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na
lata 2015-2020”. Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 10 do protokółu)
pozytywnie zaopiniowała Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki
Społecznej. Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?
Radny Sławomir Piotrowski powiedział, że we wstępie do Programu na stronie 3,
w akapicie 4 wers 5 w zdaniu „…Państwo definiuje przemoc domową jako „wszelkie
incydenty gróźb, przemocy lub nękania (psychologicznego, fizycznego, seksualnego,
ekonomicznego lub emocjonalnego) między osobami, które żyją w związku partnerskim
lub są członkami tej samej rodziny, niezależnie od płci i orientacji seksualne” chciałby
usunąć słowo „partnerskim”. Generalnie chodzi o to, że podstawową jednostką
w Polsce jest rodzina. Z powyższego zapisu wynika, że odnosimy się tylko do związków
partnerskich, a nie do rodziny. Usunięcie tego słowa uważa za słuszne.

- 5 Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski wyjaśnił, że potocznie używa się takiej
terminologii. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby małżonkowie byli również partnerami.
Radny Sławomir Piotrowski zwrócił uwagę na to, że nie wszyscy partnerzy mogą być
małżonkami.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że skoro padł wniosek
o wykreślenie słowa „partnerskim” trzeba to przegłosować. Zapytał, kto jest za
wykreśleniem z treści zdania przytoczonego przez Radnego Sławomira Piotrowskiego
słowa „partnerskim” ?
- „za” wykreśleniem tego słowa głosowało 15 Radnych
- „przeciw” głosował 1 Radny
- „wstrzymujących się” - 2 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że większością głosów Rada Powiatu zdecydowała
o wykreśleniu słowa „partnerskim”. Następnie zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać
glos ?
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu przystąpił do głosowania projektu
omawianej Uchwały. Zapytał, kto jest za podjęciem Uchwały w sprawie uchwalenia
„Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020 wraz z dokonaną poprawką ?
- „za” podjęciem Uchwały głosowało 17 Radnych
- „przeciw” 0
- „wstrzymujących się” - 1 Radny
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu
w obecności 18 Radnych 17 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i 1 głosie
„wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr XII/77/2015 w sprawie uchwalenia
„Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020. Stanowi ona załącznik nr 11 do niniejszego
protokółu.
Ad. 10.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 10,
porządku obrad, tj.: „Podjęcie Uchwały w sprawie programu współpracy Powiatu
Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2016”. Nadmienił, że projekt tej Uchwały
(załącznik nr 12 do protokółu) pozytywnie zaopiniowała Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Zapytał, czy są pytania ?
Ponieważ pytań nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem tej
Uchwały ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 18 Radnych
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jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XII/78/2015 w sprawie programu współpracy Powiatu
Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2016. Stanowi ona załącznik nr 13 do
niniejszego protokółu.
Ad. 11.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 11
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 protokółu) pozytywnie
zaopiniowała Komisja Budżetu i Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego
i Rynku Pracy. Następnie zapytał, czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać głos ?
Radny Grzegorz Pomikło zapytał, czy przy okazji powierzenia tych zadań, gminy nie
byłyby również zainteresowane przejęciem posypywania dróg piaskiem ?
Starosta Siedlecki Dariusz Stopa wyjaśnił, że gminy, poza jedną, nie dysponują
odpowiednim sprzętem do posypywania dróg piaskiem.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze
zabrać głos ? Ponieważ nikt nie wyraził chęci zabrania głosu przystąpił do głosowania.
Zapytał, kto jest za podjęciem Uchwały w sprawie powierzenia gminom
z terenu powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg
powiatowych ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 18 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 18 Radnych
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XII/79/2015 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. 12.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 12
tj. „Informacja Przewodniczącego Rady o wynikach przeprowadzonej analizy
oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Powiatu Siedleckiego”.
Zgodnie z art. 25c ust. 12 ustawy o samorządzie powiatowym Przewodniczący Rady
przedstawił Radzie Powiatu informację o wynikach przeprowadzonej analizy
oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Powiatu Siedleckiego w ciągu
30 dni od dnia złożenia ślubowania (załącznik nr 16) i złożonych w 2015 roku według
stanu na dzień 31.12.2014 roku (załącznik nr 17).
Przewodniczący zapoznał Radnych z pismem z dnia 5.10.2015 roku
Nr BO.II.414.1858.2015 Wojewody Mazowieckiego, dotyczącym wyników analizy
oświadczeń majątkowych złożonych przez Starostę Dariusza Stopę i ówczesnego
Przewodniczącego Rady Michała Oknińskiego. Pismo to stanowi załącznik nr 18 do
protokółu.
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Skarbowego w Siedlcach informujące o wynikach analizy oświadczeń majątkowych
złożonych przez Radnych Powiatu i przekazanych do Urzędu Skarbowego. Stanowi ono
załącznik nr 19 do niniejszego protokółu.
Ad. 13.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 13
porządku obrad, tj.: „Informacja Starosty Siedleckiego na temat złożonych oświadczeń
majątkowych”.
Starosta Siedlecki Dariusz Stopa 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 20 do niniejszego protokółu.
Ad. 14.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 14,
tj. „Informacja Przewodniczącego Rady”. Poinformował Radnych, że Mazowiecki Urząd
Wojewódzki w Warszawie Wydział Kontroli po przeprowadzonej kontroli w zakresie
przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków przez Radę Powiatu w Siedlcach
przysłał projekt wystąpienia pokontrolnego, w którym realizację tego zadania ocenia
pozytywnie. Z treścią całego pisma (załącznik nr 21 do protokółu) można zapoznać się
w Biurze Rady.
Ponadto Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął spór kompetencyjny, jaki zaistniał
pomiędzy Radą Powiatu w Siedlcach, a Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem
Nadzoru Budowlanego na temat, kto ma rozpatrzyć skargę na Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego. Sąd przychylił się do naszego stanowiska i wskazał
Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego jako organ właściwy
do rozpatrzenia tej skargi.
Kolejna informacja dotyczy propozycji zorganizowania wycieczki do Lipiec
Reymontowskich złożonej przez Radnego Marka Gorzałę. O informację poprosił
Starostę.
Starosta Dariusz Stopa poinformował, że dyrektor „Reymontówki” Marek Blaszczyk
zaproponował program wycieczki, lecz zasugerował, żeby wycieczkę zorganizować
w przyszłym roku z uwagi na obecną porę roku. Teraz dni są krótkie i chłodne. Z tym
programem można zapoznać się w Biurze Rady. Zaproponował, aby termin wycieczki
ustalić w przyszłym roku.
Ad. 15.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 15
tj. „Interpelacje i zapytania radnych”. Zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać
głos ?
Radny Bartłomiej Kurkus zapytał, jakie są dalsze koleje losu procedowania
w zakresie unieważnienia, bądź wycofania decyzji na składowanie, czy na zbieranie
śmieci MPK Ostrołęka ? Z tego, co udało się Mu dowiedzieć, to decyzja Starosty
Siedleckiego o cofnięciu została przez SKO uchylona do ponownego rozpatrzenia.

- 8 Zapytał, czy Starosta w tym zakresie podjął jakieś kolejne kroki, żeby tą sprawę
uregulować ? Czy ewentualnie są już znane jakieś inne informacje, czy decyzje z SKO
odnośnie złożenia pisma przez Niego, czy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w zakresie unieważnienia tych decyzji ? Czy ewentualnie Starosta zdecydował się
złożyć jakiś wniosek do SKO o unieważnienie tej drugiej decyzji, bo pierwsza została
unieważniona, a druga pomimo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie została
utrzymana w mocy ?
Starosta Siedlecki Dariusz Stopa wyjaśnił, że jeśli chodzi o tą drugą decyzję odnośnie
zbierania odpadów, Zarząd zlecił przeprowadzenie ponownej kontroli, która potwierdziła
nasze zarzuty. Jeszcze raz została wydana decyzja wstrzymująca. W tych dniach
wpłynęło odwołanie tej Firmy. Według pisma SKO, które wpłynęło do Starostwa, będzie
procedowana sprawa unieważnienia tej decyzji. Na obecną chwilę nie wiadomo, czy
zostało to już rozstrzygnięte ? Podkreślił, że Zarząd podtrzymuje swoją decyzję.
Radny Bartłomiej Kurkus powiedział, że podobno Urząd Marszałkowski nałożył na
nas dość wysokie kary. Zapytał z jakiego tytułu naliczone są te kary i jaka jest szansa
na ich nie płacenie ?
Starosta Siedlecki Dariusz Stopa odpowiedział, że są to kary za nielegalne
składowanie odpadów. Nie ma na ten temat formalnej informacji z Urzędu
Marszałkowskiego, choć słyszał, że w przestrzeni publicznej krąży taka informacja.
Radny Bartłomiej Kurkus podziękował za zawarte porozumienia z gminami w zakresie
letniego utrzymania dróg powiatowych. Zgodnie z tym porozumieniem cały zakres prac
miał być wykonany do końca października br. Niektóre Gminy wystąpiły o przedłużenie
tego terminu. Zapytał, jakie będą konsekwencje nie wywiązania się z zawartego
porozumienia ? Okazuje się, że drzewa i krzewy zostały wycięte. To, co nadawało się
na opał, zostało zabrane, a uschnięte gałęzie dalej leżą. Część gałęzi została spalona.
Zapytał, jak się to ma do stanu prawnego ?
Starosta Siedlecki Dariusz Stopa przyznał, że część gmin zwróciła się z prośbą
o przedłużenie terminu realizacji zadań zawartych w porozumieniu do końca listopada.
Warunki pogodowe sprzyjają tym pracom, więc Zarząd przychyli się na przedłużenie
terminu. Rozliczenie z Gminami w zakresie letniego utrzymania dróg będzie możliwe po
zakończeniu tego okresu. Odnośnie palenia gałęzi przyznał, że trudno jest się Mu w tej
chwili do tego ustosunkować. Podkreślił, że gminy w zakresie zleconych prac mają
obowiązek uporządkowanie pasa drogowego.
Radny Sławomir Piotrowski zapytał, na jakim etapie jest renowacja parku w Stoku
Lackim przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym ?
Starosta Siedlecki Dariusz Stopa stwierdził, że do tego zadania może odnieść się
w kontekście tegorocznego budżetu. Całej renowacji parku w planie nie było, natomiast
kwestią była budowa części ogrodzenia. Prace zostały wstrzymane z tego względu, że
muszą być uregulowane sprawy własnościowe. Bez tego nie może być prowadzona
dalsza inwestycja.
Radny Sławomir Piotrowski zapytał, czy na dzień dzisiejszy nie mamy żadnego
projektu i należy przyjąć, że wszystkie prace stoją ?

- 9 Starosta Siedlecki Dariusz Stopa odpowiedział, że projekt jest na tą część, o której
powiedział, natomiast nie można podjąć żadnych działań bez wcześniejszego
uregulowania spraw własnościowych.
Radny Sławomir Piotrowski zapytał, na jakiej podstawie była projektowana
przebudowa i renowacja chociażby części parku, jeżeli nie były uregulowane sprawy
własnościowe i prawo do dysponowania gruntem ?
Starosta Siedlecki Dariusz Stopa odpowiedział, że trudno Mu w tej chwili powiedzieć,
dlaczego tak się stało, ale teraz należy tą sprawę uregulować sądownie, bo sąsiad
Ośrodka wszedł w naszą działkę.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski powiedział, że nie jest to tak, że nie ma
własności. Własność jest ustalona, lecz sąsiad tego nie uszanował i wszedł w naszą
własność, będąc swego czasu dyrektorem tego Ośrodka i budowniczym swego domu.
Radny Sławomir Piotrowski zapytał, jakie były argumenty mające wpływ na
odrzucenie kandydatury Pana Mirosława Bieńka na dyrektora Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim w pierwszym konkursie, a jakie były
argumenty Komisji, że pozytywnie zaopiniowała tą samą kandydaturę
w przeprowadzonym drugim konkursie na dyrektora ?
Wicestarosta Siedlecki Michał Okniński odpowiedział, że kandydatura Pana
Mirosława Bieńka na dyrektora Poradni oceniana była zarówno w pierwszym, jak
i w drugim konkursie. Głosowanie było tajne, więc nie potrafi powiedzieć, dlaczego
niektórzy członkowie Komisji konkursowej zmienili swoje zdanie i zagłosowali inaczej
w drugim konkursie. Za pierwszym razem Pan Bieniek nie uzyskał większości głosów
pozytywnych, a za drugim razem tą większość uzyskał.
Radny Sławomir Piotrowski zapytał, czy skład Komisji był taki sam, w pierwszym
jak i w drugim głosowaniu ?
Wicestarosta Siedlecki Michał Okniński odpowiedział, że skład Komisji był ten sam.
Starosta Siedlecki Dariusz Stopa poinformował, że w skład Komisji wchodziło trzech
przedstawicieli organu prowadzącego, dwóch przedstawicieli Kuratorium i po jednym
przedstawicielu Związków Zawodowych, które istnieją w Poradni.
Radny Sławomir Piotrowski zapytał, jaki był wynik w pierwszym i w drugim
głosowaniu ?
Wicestarosta Siedlecki Michał Okniński odpowiedział, że w tej chwili tego nie
pamięta.
Radny Sławomir Piotrowski zapytał, jaki jest finał parkowanego samochodu NISSAN
SUNNY na parkingu strzeżonym, jaką kwotę za okres parkowania zapłaciło Starostwo,
jaką kwotę właściciel parkingu zwrócił i czy Policja w jakikolwiek sposób partycypuje
w kosztach nieprawidłowego działania Starostwa, czy wszystkie koszty poniosło
Starostwo, czy koszty poniosła również Policja ? Ważna jest też kwestia czasu
przekazywania pieniędzy.

- 10 Pieniądze za parkowanie były przekazane w latach poprzednich, a jeżeli zwrot nastąpił
teraz, to jest jeszcze kwestia pieniądza po dacie. Kto pokrył te koszty ?
Starosta Siedlecki Dariusz Stopa nadmienił, że na te pytania udzielał już odpowiedzi
na jednej z poprzednich sesji. Poinformował, że sprawa rozwiązana została w ten
sposób, że zostały ściągnięte pieniądze z parkingowego i z Policji. Natomiast nasz
koszt kształtował się w graniach 900 złotych.
Radny Sławomir Piotrowski zapytał, kiedy pieniądze wpłynęły na konto Starostwa ?
Starosta Siedlecki Dariusz Stopa odpowiedział, że w tej chwili nie potrafi na to pytanie
odpowiedzieć, ale wszystko zostało już uregulowane.
Skarbnik Powiatu Pelagia Piątek poinformowała, że wpłynęła kwota ponad 11.000
złotych.
Radny Sławomir Piotrowski zapytał, jakie były przesłanki zmiany radcy prawnego ?
Czy Pan Henryk Lewandowski był złym radcą, czy poniósł konsekwencję za jakiś
konkretny błąd, o którym Rada nie wie ? Czy obecny radca prawny zatrudniony jest na
podstawie umowy o pracę, czy umowy cywilno-prawnej ?
Starosta Siedlecki Dariusz Stopa odpowiedział, że zmiana radcy prawnego jest Jego
decyzją personalną, za którą odpowiada jako szef urzędu. Tą decyzję powinien
zrozumieć Pan Radny, który również jest szefem instytucji.
Radny Sławomir Piotrowski stwierdził, że będąc szefem instytucji przede wszystkim
liczą się dla Niego kompetencje pracowników.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że z odpowiedzi Starosty
jasno wynika, że zatrudnianie i zwalnianie pracowników jest wyłączną kompetencją
Starosty. Co do oceny wartości obu Panów, pokarze czas. Trudno jednak powiedzieć,
że doktor nauk prawnych i wykładowca na uczelni nie ma odpowiedniego
przygotowania do pełnienia funkcji radcy prawnego. Proponuje dalej tego tematu nie
drążyć
Starosta Siedlecki Dariusz Stopa poinformował Radnego Sławomira Piotrowskiego,
że radca prawny jest zatrudniony w ramach umowy – zlecenia.
Radny Sławomir Piotrowski przypomniał, że kilka
Wicestarosty Michała Oknińskiego składał w Biurze
powołania Komisji Statutowej. Chciałby dowiedzieć się,
i jakie są dalsze losy wszystkich interpelacji składanych
kilka miesięcy urzędowania żadna z tych interpelacji,
odzwierciedlenia na sesji.

miesięcy temu w obecności
Rady interpelację w sprawie
jakie są dalsze losy tej Komisji
w Biurze Rady. W sumie przez
które tam złożył, nie znalazła

Wicestarosta Siedlecki Michał Okniński odpowiedział, że do Zarządu nie wpłynął taki
wniosek.
Radny Sławomir Piotrowski zapytał, czy to oznacza, że do Zarządu nie wpłynęła
interpelacja o powołanie Komisji Statutowej ?
Starosta Siedlecki Dariusz Stopa przypomniał, że Pan Radny Sławomir Piotrowski
zgłaszał swego czasu interpelację odnośnie sporządzenia wykazu majątku. Zapytał
Radnego, czy zapoznał się z tym materiałem ? Informacja ta zawiera ponad 200 stron.
W jej przygotowanie zaangażowanych było wielu pracowników Starostwa i kierowników
jednostek.

- 11 Przykre jest to, że do dnia dzisiejszego Radny nie zapoznał się z tą informacją.
Stwierdził, że na wszystkie złożone interpelacje Radnych odpowiada w terminie. Prace
nad Statutem też będą wkrótce podjęte. Wcześniej były sprawy, które wymagały
pilniejszego rozwiązania.
Radny Sławomir Piotrowski powiedział, że jeżeli interpelacja o powołanie Komisji
Statutowej złożona w Biurze Rady nie dotarła, to składa ją dzisiaj, aby powołać taką
Komisję Statutową, aby Statut, który zostanie opracowany był możliwy do stosowania.
Jak już kilka sesji wcześniej mówił o tym, że wiele punktów zawartych w Statucie nie
jest realizowanych, to otrzymał informację, że złośliwie czyta Statut. Podkreślił,
że chciałby, żeby Statut był opracowany w taki sposób, żeby był możliwy i realny
do stosowania. W związku z powyższym wnosi o powołanie Komisji Statutowej.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski zapytał, gdzie ma działać ta Komisja,
przy Starostwie, czy przy Radzie Powiatu ?
Radny Sławomir Piotrowski powiedział, że Jego zdaniem Komisja ta powinna działać
przy Radzie Powiatu. Każda Komisja powinna opracować wspólnie z Zarządem nowy
Statut, który będzie możliwy i idealny do stosowania.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski poprosił Pana Radnego o złożenie
takiego wniosku na piśmie z doprecyzowaniem tego, jak Rady sobie to wyobraża ?
Wniosek ten zostanie poddany pod głosowanie i okaże się, co o tym myśli Rada. Może
zdecyduje, aby opracowaniem Statutu zajął się Zarząd Powiatu, a może Radni zechcą
brać udział w tych pracach. Do tej pory nie padł termin, kiedy mają rozpocząć się prace
nad Statutem.
Radny Sławomir Piotrowski odpowiedział, że nie ma sprawy, już raz złożył
interpelację w tej sprawie, więc może złożyć po raz kolejny. Zaznaczył, że poprzednia
była wpisana w „zeszyt” w Biurze Rady”.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski 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.
Ad. 16.
Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 20 ust. 6 Statutu Powiatu Siedleckiego
o godzinie 1350 Przewodniczący Rady zamknął obrady wypowiadając formułę:
„Zamykam XII Sesję Rady Powiatu Siedleckiego”.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczył:
RZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Zygmunt Wielogórski

Protokółowała:
/-/ Hanna Krupa

