RADA POWIATU
w SIEDLCACH

BR.0002.1.2016

PROTOKÓŁ
z XIV sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach
odbytej w dniu 26 lutego 2016 roku
w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski o godzinie 1400 otworzył sesję
wypowiadając formułę: „Otwieram XIV zwyczajną Sesję Rady Powiatu w Siedlcach”.
Powitał przybyłych gości, członków Zarządu Powiatu, Radnych i przedstawicieli
lokalnych środków masowego przekazu.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 18 Radnych,
co wobec 21 osobowego składu Rady stanowi quorum do podejmowania prawomocnych
uchwał, wniosków i wydawania opinii. Nieobecność swoją usprawiedliwili Radni:
Kazimierz Prochenka, Marian Sekulski i Małgorzata Stolarzewska-Sierakowska.
(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.
Ad. 2.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 2 punktu
porządku obrad, tj. „Wnioski do porządku obrad”. Nadmienił, że porządek dzisiejszych
obrad wraz z kompletem dokumentów otrzymali wszyscy Radni z zawiadomieniem
o zwołaniu sesji. Następnie zapytał, czy ktoś chciałby zgłosić jakiś wniosek ?
Ponieważ wnioski nie zostały zgłoszone, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
przyjęciem dostarczonego porządku obrad ?
- „za” przyjęciem porządku obrad głosowało 18 Radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie
i przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Wręczenie pucharów dla najlepszych gmin w Powiatowym Współzawodnictwie Gmin
w sporcie LZS za 2015 rok.
4. Przyjęcie protokółu z XIII Sesji Rady Powiatu.
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5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.
6. Przyjęcie informacji z działalności Społecznej Straży Rybackiej w 2015 roku.
7. Przyjęcie informacji Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o działalności Policji
na terenie Powiatu Siedleckiego w roku 2015.
8. Przyjęcie informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
w Siedlcach o działalności Straży na terenie Powiatu Siedleckiego w roku 2015.
9. Przyjęcie informacji z działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział
w Siedlcach w 2015 roku.
10. Przyjęcie informacji z działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na
rzecz rolników w roku 2015.
11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu
Siedleckiego w 2015 roku.
12. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez
jednostkę samorządu terytorialnego za 2015 rok.
13. Przyjęcie informacji o działalności Związku Powiatów Polskich w 2015 roku.
14. Przyjęcie informacji o działalności Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów
Nadbużańskich w 2015 roku.
15. Przyjęcie informacji o działalności Stowarzyszenia „Nadbużańska Lokalna
Organizacja Turystyczna” w 2015 roku.
16. Przyjęcie informacji o działalności Stowarzyszenia pod nazwą „Lokalna Grupa
Działania Ziemi Siedleckiej” w 2015 roku.
17. Przyjęcie sprawozdań z działalności merytorycznych Komisji Rady Powiatu
w roku 2015:
1) Komisji Rewizyjnej,
2) Komisji Budżetu,
3) Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
4) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej,
5) Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy.
18. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej
w 2015 roku.
19. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania i składu Komisji Statutowej Rady Powiatu
w Siedlcach.
20. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/134/09 Rady Powiatu
w Siedlcach z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Siedlecki.
21. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez
Powiat Siedlecki w 2016 roku.
22. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/117/08 Rady Powiatu
w Siedlcach z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego
wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w
poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania zniżek
tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska
kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karta Nauczyciela oraz zasad
zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
23. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu.
24. Informacja Przewodniczącego Rady.
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25. Interpelacje i zapytania Radnych.
26. Zakończenie obrad.
Ad. 3.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 3
„Wręczenie pucharów dla najlepszych gmin w Powiatowym Współzawodnictwie Gmin
w sporcie LZS za 2015 rok”. O realizację tego punktu poprosił Przewodniczącego Rady
Powiatowej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe Stanisława Kalińskiego.
Przewodniczący Rady Powiatowej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe Stanisław
Kaliński
poinformował,
że
dzisiejsze
podsumowanie
współzawodnictwa
międzygminnego w sporcie Ludowych Zespołów Sportowych jest ostatnim akcentem
obecnej kadencji Ludowych Zespołów Sportowych Zarządu Powiatowego w Siedlcach.
Na zjeździe w dniu 3 marca br. podsumowany zostanie dorobek ostatniego czterolecia
i wytyczone zostaną kierunki działania na lata następne. Podkreślił, że wciąż LZS są
wiodącym powiatem w działalności zespołów sportowych na Mazowszu. Nie byłoby to
możliwe, gdyby nie hojność Rady Powiatu, hojność byłego Starosty, a obecnego
Przewodniczącego Rady, bo On odpowiadał za mijającą kadencję. Zawsze był i jest
pierwszo linijnym działaczem Ludowych Zespołów Sportowych. Był twórcą
Wojewódzkiego Ludowego Klubu Sportowego, który jest ogniwem Ludowych Zespołów
Sportowych w Powiecie Siedleckim. Wiedzie prym podnoszenie ciężarów, wraca do łask
lekkoatletyka. Wielki wpływ ma również działalność sportu Gminy Skórzec, którą kieruje.
Gmina ta w piłce nożnej ma drużynę w IV lidze, a w tenisa stołowego w II lidze.
W imieniu działaczy Powiatowego Zrzeszenia LZS jeszcze raz podziękował wszystkim
za współpracę. W roku 2015 osiem gmin osiągnęło wynik powyżej tysiąca punktów.
I miejsce zajęła Gmina Siedlce z wynikiem 2.710 punktów, II miejsce zajęła Gmina Kotuń
z wynikiem 2.417 punktów, III miejsce – Gmina Skórzec z wynikiem 2.090 punktów,
IV miejsce – Gmina Zbuczyn z wynikiem 1.862 punktów, V miejsce – Gmina Wiśniew
z wynikiem 1.700 punktów i VI miejsce - Gmina Wodynie z wynikiem 1.417 punktów.
Cieszy fakt, że do 11 miejsca punktacja wyniosła powyżej 500 punktów.
O wręczenie pucharów przedstawicielom wymienionych gmin poprosił Starostę
Siedleckiego Dariusza Stopę i Przewodniczącego Rady Zygmunta Wielogórskiego.
Przewodniczący Rady Powiatowej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe Stanisław
Kaliński jeszcze raz podziękował za wspieranie Ludowych Zespołów Sportowych.
Poinformował, że wszyscy wójtowie i kierownictwo Powiatu otrzymało zaproszenie na
zjazd LZS w dniu 3 marca br., na który jeszcze raz serdecznie zaprasza. Zjazd
Regionalny odbędzie się w dniu 16 marca br. na który zaproszenia również dotrą.
O godzinie 1420 z sali obrad wyszedł Radny Grzegorz Pomikło. Od tej pory w sesji uczestniczy
17 Radnych.
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Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski podziękował Panu Stanisławowi
Kalińskiemu za poprowadzenie tego punktu. W imieniu Radnych Powiatu pogratulował
wszystkim działaczom sportowym i zawodnikom osiągniętych wyników.
Podkreślił, że sukces odnoszą wszyscy, również Ci, którzy nie znaleźli się na pierwszych
sześciu miejscach kwalifikacji punktowej.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 4
„Przyjęcie protokółu z XIII Sesji Rady Powiatu”. Nadmienił, że protokół był wysłany do
Radnych, którzy tego sobie życzyli, drogą e-mail, jak również był do wglądu w Biurze
Rady. Zapytał, czy ktoś w sprawie protokółu chciałby zabrać głos ?
Ponieważ chęci zabrania głosu nikt nie zgłosił, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest
za przyjęciem protokółu z XIII Sesji Rady Powiatu w Siedlcach ?
- „za” przyjęciem protokółu głosowało 17 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 17 Radnych
jednogłośnie przyjęła Protokół z XIII Sesji Rady Powiatu w Siedlcach.
Ad. 5.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 5 punktu
„Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu”. Nadmienił, że pisemne
sprawozdanie sporządzone jest za okres od 7 grudnia 2015 roku do 8 lutego
2016 roku. Zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos ?
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto
jest za przyjęciem sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu ?
O godzinie 1425 na salę obrad powrócił Radny Grzegorz Pomikło. Od tej pory w sesji uczestniczy
18 Radnych.

- „za” przyjęciem sprawozdania głosowało 18 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 18 Radnych
jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu. Stanowi ono załącznik
nr 2 do protokółu.
Ad. 6.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 6
„Przyjęcie informacji o działalności Społecznej Straży Rybackiej w 2015 roku”.
Poinformował, że była ona rozpatrywana i przyjęta przez Komisję Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska. Na sesji nie ma Komendanta Straży Bogdana Skiby, wobec tego
nie na miejscu byłoby pytanie, czy ktoś ma do tego sprawozdania pytania ?
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Uznaje, że informacja z działalności Społecznej Straży Rybackiej w 2015 roku została
przez Radę Powiatu przyjęta. Stanowi ona załącznik nr 3 do niniejszego protokółu.

Ad. 7.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 7 punktu
„Przyjęcie informacji Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o działalności Policji na
terenie Powiatu Siedleckiego w roku 2015”. Poinformował, że informacja była
rozpatrywana i przyjęta przez Komisję Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego
i Rynku Pracy. Następnie zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos ?
Po chwili stwierdził, że chętnych do zabrania głosu nie ma, co oznacza, że informacja
Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o działalności Policji na terenie Powiatu
Siedleckiego w roku 2015 została przez Radę Powiatu przyjęta. Stanowi ona załącznik
nr 4 do niniejszego protokółu.
Ad. 8.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 8
„Przyjęcie informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach
o działalności Straży na terenie Powiatu Siedleckiego w roku 2015”. Poinformował,
że informacja ta była rozpatrywana i została przyjęta przez Komisję Infrastruktury,
Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. Zapytał, czy ktoś chciałby w tym punkcie
zabrać głos ?
Po chwili stwierdził, że chętnych do zabrania głosu nie ma, co oznacza, że informacja
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach o działalności Straży
na terenie Powiatu Siedleckiego w roku 2015 została przez Radę Powiatu przyjęta.
Stanowi ona załącznik nr 5 do niniejszego protokółu.
Ad. 9.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 9 punktu
„Przyjęcie informacji o działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddziału
w Siedlcach w 2015 roku”. Poinformował, że była ona rozpatrzona i przyjęta przez
Komisję Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Następnie zapytał, czy ktoś
w tym punkcie chciałby zabrać głos ?
Po chwili stwierdził, że chętnych do zabrania głosu nie ma, co oznacza, że informacja
o działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddziału w Siedlcach w 2015 roku została
przez Radę Powiatu przyjęta. Stanowi ona załącznik nr 6 do niniejszego protokółu.
Ad. 10.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 10 punktu,
„Przyjęcie informacji o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na
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rzecz rolników w roku 2015”. Poinformował, że informacja ta była rozpatrywana
i przyjęta przez Komisję Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Następnie zapytał,
czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos ?
Po chwili stwierdził, że chętnych do zabrania głosu nie ma, co oznacza, że informacja
o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz rolników w roku
2015 została przez Radę Powiatu przyjęta. Stanowi ona załącznik nr 7 do niniejszego
protokółu.
Ad. 11.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 11
„Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu
Siedleckiego w 2015 roku”. Nadmienił, że sprawozdanie to było rozpatrywane i zostało
pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego
i Rynku Pracy. Następnie zapytał, czy w tej sprawie ktoś chciałby zabrać głos ?
Po chwili stwierdził, że chętnych do zabrania głosu nie ma i przystąpił do głosowania.
Zapytał, kto jest za przyjęciem tego sprawozdania ?
- „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 18 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Siedleckiego w 2015 roku.
Stanowi ono załącznik nr 8 do niniejszego protokółu.
Ad. 12.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 12 punktu
„Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez
jednostkę samorządu terytorialnego za 2015 rok”. Poinformował, że sprawozdanie to
rozpatrywała i przyjęła Komisja Budżetu i Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia
i Opieki Społecznej. Nadmienił, że przed rozpoczęciem sesji wszyscy Radni otrzymali
korektę tego sprawozdania i zapytał, czy w tej sprawie ktoś chciałby zabrać głos ?
Ponieważ nikt nie wyraził chęci zabrania głosu, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto
jest za przyjęciem tego sprawozdania wraz z korektą ?
- „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 18 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za
2015 rok wraz z korektą. Stanowi ono załącznik nr 9 do niniejszego protokółu.
Ad. 13.
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Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 13 punktu
„Przyjęcie informacji o działalności Związku Powiatów Polskich w 2015 roku”. Zapytał,
czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?
Ponieważ chętnych do zabrania głosu nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto
jest za przyjęciem tej informacji ?
- „za” przyjęciem informacji głosowało 18 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła informację
o działalności Związku Powiatów Polskich w 2015 roku. Stanowi ona załącznik nr 10 do
niniejszego protokółu.
Ad. 14.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 14 punktu
„Przyjęcie informacji o działalności Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów
Nadbużańskich w 2015 roku”. Zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?
Ponieważ chętnych do zabrania głosu nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto
jest za przyjęciem tej informacji ?
- „za” przyjęciem informacji głosowało 18 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła informację
o działalności Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich
w 2015 roku. Stanowi ona załącznik nr 11 do niniejszego protokółu.
Ad. 15.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 15 punktu
„Przyjęcie informacji o działalności Stowarzyszenia „Nadbużańska Lokalna Organizacja
Turystyczna” w 2015 roku”. Zapytał, czy w tej sprawie ktoś chciałby zabrać głos ?
Ponieważ chętnych do zabrania głosu nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto
jest za przyjęciem tej informacji ?
- „za” przyjęciem informacji głosowało 18 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła informację
o działalności Stowarzyszenia „Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna”
w 2015 roku. Stanowi ona załącznik nr 12 do niniejszego protokółu.
Ad. 16.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 16 punktu
„Przyjęcie informacji o działalności Stowarzyszenia pod nazwą „Lokalna Grupa Działania
Ziemi Siedleckiej” w 2015 roku”. Zapytał, czy w tej sprawie ktoś chciałby zabrać głos ?
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Ponieważ chętnych do zabrania głosu nie było stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła
informację o działalności Stowarzyszenia pod nazwą „Lokalna Grupa Działania Ziemi
Siedleckiej” w 2015 roku. Stanowi ona załącznik nr 13 do niniejszego protokółu.
Ad. 17.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 17
„Przyjęcie sprawozdań z działalności merytorycznych Komisji Rady Powiatu
w 2015 roku:
1) Komisji Rewizyjnej,
2) Komisji Budżetu,
3) Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
4) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej,
5) Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy”.
Nadmienił, że Każda Komisja sporządziła i przyjęła sprawozdanie ze swojej działalności
w roku 2015. Zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?
Ponieważ chętnych do zabrania głosu nie było, przystąpił do głosowania.
1) Zapytał, kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej
w roku 2015 ?
- „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 18 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie
z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2015. (załącznik nr 14 do protokółu)
2) Zapytał, kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Budżetu
w roku 2015 ?
- „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 18 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie
z działalności Komisji Budżetu w roku 2015. (załącznik nr 15 do protokółu)
3) Zapytał, kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa,
Leśnictwa i Ochrony Środowiska w roku 2015 ?
- „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 18 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie
z działalności Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w roku 2015.
(załącznik nr 16 do protokółu)
4) Zapytał, kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w roku 2015 ?
- „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 18 Radnych
8

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie
z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w roku 2015.
(załącznik nr 17 do protokółu)
5) Zapytał, kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Infrastruktury,
Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy w roku 2015 ?
- „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 18 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie
z działalności Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy
w roku 2015. (załącznik nr 18 do protokółu)
Ad. 18.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 18
“Przyjęcie sprawozdania z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej w 2015 roku”.
Nadmienił, że sprawozdanie to zostało sporządzone i przyjęte przez Komisję Rewizyjną.
Otrzymali go wszyscy Radni. Zapytał, czy ktoś w tej sprawie 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 sprawozdanie z realizacji Planu Kontroli Komisji
Rewizyjnej w 2015 roku zostało przez Radę Powiatu przyjęte jednogłośnie. Stanowi ono
załącznik nr 19 do niniejszego protokółu
Ad. 19.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 19
„Podjęcie Uchwały w sprawie powołania i składu Komisji Statutowej Rady Powiatu
w Siedlcach”. Poinformował, że liczba i skład osobowy tej Komisji był uzgodniony
z Przewodniczącymi Klubów działających w Radzie Powiatu Siedleckiego. Projekt tej
Uchwały (załącznik nr 20 do protokółu) pozytywnie zaopiniowały wszystkie
merytoryczne Komisje Rady Powiatu. Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś
chciałby zabrać głos ?
Stwierdziwszy, że głosów do dyskusji nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest
za podjęciem tej Uchwały ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 18 Radnych
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności
18 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIV/93/2016 w sprawie powołania i składu
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Komisji Statutowej Rady Powiatu w Siedlcach. Stanowi ona załącznik nr 21 do
niniejszego protokółu.

Ad. 20.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 20
„Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/134/09 Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym
jest Powiat Siedlecki”. Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 22 do
niniejszego protokółu) ze zgłoszonymi poprawkami pozytywnie zaopiniowała Komisja
Budżetu i Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Poprawiony
projekt tej Uchwały otrzymali wszyscy Radni wraz z zawiadomieniem o sesji. Następnie
zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?
Stwierdziwszy, że nie ma chętnych do zabrania głosu, 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 XIV/94/2016 w sprawie
zmiany uchwały Nr XXII/134/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 16 kwietnia 2009 roku
w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Siedlecki. Stanowi ona
załącznik nr 23 do niniejszego protokółu.
Ad. 21.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 21
„Podjęcie Uchwały w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez
Powiat Siedlecki w 2016 roku”. Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 24 do
protokółu) pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Komisja Oświaty, Kultury, Sportu,
Zdrowia i Opieki Społecznej. Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać
głos ?
Stwierdziwszy, że głosów do dyskusji nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest
za podjęciem tej Uchwały ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 18 Radnych
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności
18 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIV/95/2016 w sprawie określenia planu
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dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Powiat Siedlecki w 2016 roku. Stanowi ona załącznik
nr 25 do niniejszego protokółu.
Ad. 22.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 22
„Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/117/08 Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego wymiaru zajęć
nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku
szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielom
zajmującym
stanowiska
kierownicze,
ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3
Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin zajęć w kształceniu
zaocznym”. Poinformował, że projekt tej Uchwały ze zgłoszonymi poprawkami
(załącznik nr 26 do protokółu) pozytywnie zaopiniowała Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Poprawiony projekt tej Uchwały otrzymali wszyscy
Radni wraz z zawiadomieniem o sesji. Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś
chciałby zabrać głos ?
Stwierdziwszy, że chętnych do zabrania głosu nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał,
kto jest za podjęciem tej Uchwały ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 18 Radnych
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności
18 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIV/96/2016 w sprawie zmiany Uchwały
Nr XX/117/08 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie zasad
rozliczania tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest
różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania zniżek
tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze,
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie
wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru
godzin zajęć w kształceniu zaocznym. Stanowi ona załącznik nr 27 do niniejszego
protokółu.
Ad. 23.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 23
„Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu”.
Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 28 do protokółu) pozytywnie
zaopiniowały wszystkie merytoryczne Komisje Rady Powiatu. Następnie zapytał, czy są
pytania ?
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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 XIV/97/2016 w sprawie
przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu. Stanowi ona załącznik nr 29 do
protokółu.
Ad. 24.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 24
„Informacja Przewodniczącego Rady”.
Przewodniczący zapoznał Radnych z:
 Uchwałą Nr Si.5.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie opinii o prawidłowości
planowanej kwoty długu Powiatu Siedleckiego na lata 2016-2019 (załącznik
nr 30 do protokółu),
 Uchwałą Nr Si.2.33.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie orzeczenia nieważności
uchwały Nr XIII/81/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18 grudnia 2015 roku
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu
Siedleckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez
inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania ( załącznik nr 31 do protokółu).
 Odczytał pismo z dnia 16 lutego 2016 roku Nr OR.0022.7.2016 Zarządu Powiatu,
który stoi na stanowisku nie składania skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie na unieważnienie uchwały przez RIO. W tej sprawie
zostanie przygotowany nowy projekt uchwały ( załącznik nr 32 do protokółu).
Przedstawił Radnym frekwencję Radnych na sesjach Rady Powiatu w 2015 roku
(załącznik nr 33 do protokółu) i frekwencję na posiedzeniach merytorycznych Komisji
Rady w 2015 roku (załącznik nr 34 do protokółu).
Przypomniał Radnym o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego do dnia
30 kwietnia br. Poinformował, że do chwili obecnej oświadczenie złożył tylko Radny
Marek Gorzała.
Ad. 25.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 25
porządku obrad: „Interpelacje i zapytania radnych”. Zapytał, czy w tym punkcie ktoś
chciałby zabrać głos ?
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Radny Bartłomiej Kurkus zapytał, co się dzieje z Regionalnymi Inwestycjami
Terytorialnymi, na jakim to jest etapie ? Poprosił też Starostę o informację na temat
przeprowadzanej kontroli w Starostwie odnośnie odpadów komunalnych przez
Najwyższą Izbę Kontroli.
Starosta Dariusz Stopa odpowiedział, że na temat wyników kontroli w tej chwili nie
może nic powiedzieć, bo nie ma jeszcze żadnych wniosków. Jeśli chodzi
o Regionalne Inwestycje Terytorialne poinformował, że w tej chwili wyszły już dokumenty
z Ministerstwa. Liderem całego porozumienia jest Miasto Siedlce, które wystosowało
pismo informujące, że jeżeli któryś z samorządów chciałby jeszcze wprowadzić jakieś
korekty, to może to zrobić. W tej chwili wnioski te rozpatrywane są od strony formalnej.
Kiedy będzie rozpatrywana część merytoryczna, to trudno jest teraz powiedzieć. Mówi
się, że w drugim kwartale br. powinna być możliwość składania już konkretnie
merytorycznych wniosków. Tak więc, na tą chwilę wszystko jeszcze jest w Urzędzie
Marszałkowskim.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski dodał, że prawdopodobnie część
transportowa dróg będzie przedmiotem naboru w miesiącu czerwcu br.
Radny Sławomir Piotrowski przypomniał, że jakiś czas temu występował o wykaz osób
zatrudnionych w Starostwie i w jednostkach organizacyjnych Powiatu. Taki wykaz
otrzymał, za co podziękował. Obecnie chciałby uzyskać informację na piśmie jak
wygląda to na dzień dzisiejszy. Chodzi o liczbę zatrudnionych osób
w poszczególnych jednostkach i w Wydziałach Starostwa, głównie chodzi o Wydział
Spraw Społecznych i Promocji. Rok temu w Wydziale tym było 5 osób, a jak to wygląda
w tej chwili ? Zapytał Starostę, czy może odpowiedzieć na to pytanie teraz ?
Starosta Siedlecki Dariusz Stopa poinformował, że w Wydziale Spraw Społecznych
i Promocji zatrudnionych jest 5 osób.
Radny Sławomir Piotrowski powiedział, że kolejna sprawa dotyczy drogi gruntowej
nr 3633 do Błogoszczy. Niedawno próbował przejechać tą drogą i stwierdza, że nie jest
to łatwe. Żeby droga ta była użyteczna, należy ją porównać. Kolejna sprawa; W mediach
była niedawno informacja, że będziemy realizować sieć szerokopasmowego Internetu.
Zapytał, na jakim etapie jest ta inwestycja, czy jej całość finansowana jest z Urzędu
Marszałkowskiego, jakie koszty ponieśliśmy jako promocja, gdyż inwestycja ta była
szeroko propagowana jako akcja promocyjna ? Niedawno Starosta wypowiadał się
na temat tej inwestycji w Katolickim Radiu Podlasie. Poprosił o informację na ten temat.
Starosta Siedlecki Dariusz Stopa przyznał, że każda droga gruntowa po okresie
zimowym jest w złym stanie. Naprawy tych dróg, jak co roku na wiosnę, będą robione.
Jeżeli chodzi o sieć szerokopasmowego Internetu można powiedzieć, że Powiat nieco
na tym zarabia, bo m.in. chodzi tu o zajęcie pasa drogowego. Inwestorem jest Samorząd
Województwa Mazowieckiego. Powiat wspierał tą inwestycję od strony udzielenia
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pomocy geodezyjnej. Jeśli chodzi o środki finansowe, to inwestycja ta

nas nic nie

kosztowała. Projekt ten jest jednym z większych projektów w Polsce finansowany
ze środków Unijnych. Kosztuje ponad pół miliarda złotych.
Radny Sławomir Piotrowski zapytał, czy sieć ta przebiega tylko i wyłącznie na terenie
naszego Powiatu, czy na terenie całego Województwa Mazowieckiego ?
Starosta Siedlecki Dariusz Stopa odpowiedział, że na terenie całego Mazowsza,
ale tylko na terenie tych gmin, gdzie był utrudniony dostęp do Internetu. W naszym
Powiecie są to Gminy: Wodynie, Domanice, Suchożebry, Kotuń i Wiśniew.
Radna Małgorzata Cepek poinformowała, że jeden z Radnych Gminy Siedlce,
mieszkający w Opolu zwrócił się do Niej z prośbą o pomoc. Na posesji nr 7 przy drodze
powiatowej, ul. Okrężna ustawione są trzy „szafy”; dwie Firmy Orange i jedna wysokiego
napięcia. Obok mieszka starsza kobieta, której przeszkadza szum wytwarzany przez te
„szafy”. Mieszkający po przeciwnej stronie Pan wyraził zgodę na przeniesienie tych
„szaf” na jego posesję. Poprosiła Starostę o pomoc w tej sprawie.
Starosta Siedlecki Dariusz Stopa odpowiedział, że sprawdzi to i zorientuje się,
co można zrobić w tej sprawie.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos ?
Wicestarosta Siedlecki Michał Okniński poprosił członków Komisji Statutowej
o pozostanie na sali po sesji w celu ustalenia daty posiedzenia Komisji.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos ?
Po chwili stwierdził, że chętnych do zabrania głosu nie ma, co oznacza, że punkt ten
został wyczerpany.
Ad. 26.
Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 20 ust. 6 Statutu Powiatu Siedleckiego
o godzinie 1450 Przewodniczący Rady zakończył obrady wypowiadając formułę:
„Zamykam XIV zwyczajną Sesję Rady Powiatu Siedleckiego”.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczył:
PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Zygmunt Wielogórski
Protokółowała:
/-/ Hanna Krupa

14

15

