RADA POWIATU
w SIEDLCACH

BR.0002.7.2016

PROTOKÓŁ Nr XX/2016
z XX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach,
odbytej w dniu 13 września 2016 roku
w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40
_____________________________________________________________________

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski o godzinie 1400 otworzył sesję
wypowiadając formułę: „Otwieram XX Sesję nadzwyczajną Rady Powiatu Siedleckiego”.
Powitał członków Zarządu, Radnych oraz wszystkie przybyłe osoby. Poinformował,
że dzisiejsza sesja zwołana jest na wniosek Zarządu Powiatu.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach bierze udział 20 Radnych,
co wobec ustawowego składu Rady, wynoszącego 21 Radnych stanowi quorum,
pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał, wniosków i wydawania opinii.
Nieobecność swoją usprawiedliwił Radny Wiesław Klimek.
(Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu).
Do pełnienia funkcji sekretarzy podczas dzisiejszych obrad Przewodniczący wyznaczył
Radnych: Benona Kuklę i Grzegorza Pomikło. Zapytał Ich, czy wyrażają na to zgodę ?
Obaj Radni wyrazili zgodę na pełnienie wyznaczonej funkcji.
Ad. 2.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 2 punktu
porządku obrad: „Wnioski do porządku obrad”. Nadmienił, że porządek dzisiejszych
obrad otrzymali wszyscy Radni wraz z zawiadomieniem o terminie i miejscu sesji oraz
kompletem materiałów. Następnie zapytał, czy są wnioski do zaproponowanego
porządku obrad ?
Ponieważ wnioski nie zostały zgłoszone, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
przyjęciem zaproponowanego porządku obrad ?
„za” przyjęciem porządku obrad głosowało 20 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła porządek
obrad, który przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu.
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4. Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadaniowym
i finansowym realizowanych przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji
pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 361328W i 361312W na odcinku droga krajowa
nr 2 – Stary Krzesk – Krzesk Majątek – Krzesk Królowa Niwa” w partnerstwie
z Gminą Zbuczyn.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację dwóch zadań
inwestycyjnych w partnerstwie z Gminą Kotuń.
7. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2016 – 2019.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok
Powiatu Siedleckiego
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie obrad.
Ad. 3.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 3
„Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu”. Nadmienił, że protokół był do wglądu
w Biurze Rady, jak również przesłany został Radnym drogą e-mail. Zapytał, czy ktoś
chciałby zgłosić jakieś uwagi ?
Ponieważ uwag nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem
protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu ?
- „za” przyjęciem protokołu głosowało 20 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 Radnych
jednogłośnie przyjęła protokół z XIX Sesji Rady Powiatu w Siedlcach.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 4
porządku obrad: „Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w planie
zadaniowym i finansowym realizowanych przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku”.
Poinformował, że w dniu dzisiejszym przed rozpoczęciem sesji odbyło się wspólne
posiedzenie trzech Komisji: Budżetu, Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego
i Rynku Pracy oraz Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Wszystkie
trzy Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt tej Uchwały (załącznik nr 2). Był on
również pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób
Niepełnosprawnych przy Staroście Siedleckim. (Opinia 5/2016 stanowi załącznik nr 3
do protokołu) Następnie zapytał, czy w tej sprawie ktoś chciałby zabrać głos ?
Ponieważ chętnych do zabrania głosu nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto
jest za podjęciem tej Uchwały ?
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- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 20 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 Radnych
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XX/121/2016 Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia
zmian w planie zadaniowym i finansowym realizowanych przez Powiat Siedlecki zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku”. Stanowi
ona załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. 5.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 5
porządku obrad: „Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji
pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 361328W i 361312W na odcinku droga krajowa
nr 2 – Stary Krzesk – Krzesk Majątek – Krzesk Królowa Niwa” w partnerstwie z Gminą
Zbuczyn”. Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 5) również pozytywnie
zaopiniowała Komisja Budżetu, Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego
i Rynku Pracy oraz Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.
Następnie zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos ?
Ponieważ chętnych do zabrania głosu nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał,
kto jest za podjęciem tej Uchwały ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 20 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 Radnych
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XX/122/2016 w sprawie wyrażenia zgody na realizację
inwestycji pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 361328W i 361312W na odcinku droga
krajowa nr 2 – Stary Krzesk – Krzesk Majątek – Krzesk Królowa Niwa” w partnerstwie
z Gminą Zbuczyn”. Stanowi ona załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad. 6.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 6
porządku obrad: „Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację dwóch
zadań inwestycyjnych w partnerstwie z Gminą Kotuń”. Poinformował, że projekt tej
Uchwały (załącznik nr 7) również został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję
Budżetu, Komisję Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy oraz
Komisję Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Następnie zapytał,
czy w tej sprawie ktoś chciałby zabrać głos ?
Po chwili stwierdził, że głosów do dyskusji nie ma i przystąpił do głosowania. Zapytał,
kto jest za podjęciem tej Uchwały ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 20 Radnych
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Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 Radnych
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XX/123/2016 w sprawie wyrażenia zgody na realizację
dwóch zadań inwestycyjnych w partnerstwie z Gminą Kotuń. Stanowi ona załącznik
nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad. 7.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 7
porządku obrad „Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2016 – 2019”. Poinformował,
że projekt Uchwały (załącznik nr 9 do protokołu) pozytywnie zaopiniowała Komisja
Budżetu, Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy oraz
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Zapytał, czy ktoś w tym
punkcie chciałby zabrać głos ?
Ponieważ chętnych do zabrania głosu nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto
jest za podjęciem Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2016 – 2019 ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 20 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 Radnych
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XX/124/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2016 - 2019. Stanowi
ona załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 8.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 8
porządku obrad: „Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej
na 2016 rok Powiatu Siedleckiego”. Poinformował, że projekt Uchwały (załącznik nr 11
do protokołu) pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu, Komisja Infrastruktury,
Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy oraz Komisja Oświaty, Kultury, Sportu,
Zdrowia i Opieki Społecznej. Następnie zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać
głos ?
Stwierdziwszy, że chętnych do zabrania głosu nie ma, przystąpił do głosowania.
Zapytał, kto jest za podjęciem Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale
Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 20 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 Radnych
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XX/125/2016 w sprawie dokonania zmian w Uchwale
Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 12 do
protokołu.
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Ad. 9.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 9:
„Interpelacje i zapytania Radnych”. Zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać
głos ?
Radny Bartłomiej Kurkus powiedział, że chciałby zwrócić się z pytaniem do
Przewodniczącej Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska odnośnie
porządku obrad najbliższego posiedzenia tej Komisji. W tym miejscu przytoczył zapis
protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji Rolnictwa: „…Radny Bartłomiej Kurkus
zaproponował, aby na kolejne posiedzenie Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
oraz na sesję wrześniową wprowadzić punkt dotyczący wniosków pokontrolnych
po zakończonej kontroli na wysypisku śmieci w Kotuniu”. Wyjaśnił, że chodzi
tu o składowisko odpadów komunalnych w Kotuniu. Pani Przewodnicząca stwierdziła,
że nie widzi przeszkód, aby wprowadzić taki punkt do porządku obrad Komisji…”.
Radny poinformował, że zapoznał się z porządkiem najbliższego posiedzenia Komisji i
stwierdza, że takiego punktu w nim nie ma. Zapytał, co było powodem, że tego punktu
nie ma ?
Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Józefa
Rychlik poinformowała, że z tego, co wie, nie było stosownych materiałów, aby
wprowadzić oddzielny punkt. Temat wniosków pokontrolnych będzie omawiany na
posiedzeniu w punkcie „Sprawy różne”.
Radny Bartłomiej Kurkus powiedział, że jako Przewodnicząca merytorycznej Komisji
powinna wiedzieć, co potwierdzi Starosta, że wnioski pokontrolne i protokoły z WIOŚ
i z NIK są od kilku miesięcy w Starostwie, tak więc powinna się już z nimi zapoznać.
Nie byłoby problemu, aby temat ten przedyskutować, tym bardziej, że już na
poprzedniej Komisji Pani Przewodnicząca powiedziała, że we wnioskach pokontrolnych
i protokołach nic takiego nie ma. Nie wie, skąd więc te obiekcje i strach ?
W tym miejscu, w związku z tym, że punkt miał być ujęty w porządku posiedzenia, a nie
jest, złożył Przewodniczącemu Rady interpelację w tej sprawie na piśmie zaadresowaną
do Przewodniczącej Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
Radny chciałby, aby mimo wszystko punkt ten został formalnie wprowadzony do
porządku posiedzenia Komisji, a w konsekwencji, żeby Przewodniczący Rady wpisał
go do porządku obrad sesji Rady, która ma odbyć się w dniu 30 września.
Jednocześnie chciałby, żeby na Jego wniosek, jako Przewodniczącego Klubu PiS,
Przewodniczący Rady zaprosił na sesję Przewodniczącego „STOP” składowisku
odpadów w Kotuniu Pana Waldemara Gruszkę.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przypomniał, że sprawa ta była już
przedmiotem dyskusji na sesji. Jest protokół NIK w tej kwestii i może być on Radnym
udostępniony. Poprosił, aby punkt ten wprowadzić na posiedzenie Komisji Rolnictwa.
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Czy sprawa ta będzie przedmiotem obrad na sesji w dniu 30 września, to jeszcze nie
wie. Będzie to zależało tylko od Komisji Rolnictwa. Jeśli chodzi o zapraszanie osób,
przypomniał, że na sesję każdy, kto chce może przyjść bez specjalnego zapraszania.
Termin i porządek obrad podawany jest do publicznej wiadomości na stronie
Internetowej Starostwa.
Radny Bartłomiej Kurkus odnosząc się do posiedzenia innej Komisji, na której była
poruszona przez Przewodniczącego Rady sprawa wniosku o wprowadzenie punktu
z dyskusją nt. ustalenia poziomu opłat związanych z projektem „Internet dla Mazowsza”
nie było problemu z zaproszeniem na sesję przedstawiciela tej firmy. Dlaczego więc
teraz nie można wysłać zaproszenia na sesję Panu Waldemarowi Gruszce ? Pozwólmy
mieszkańcom Powiatu dyskutować i wyrazić swoje zdanie na ten temat, który jest
w jakiś sposób drażliwy. Ludzi należy informować. Nie chodzi o to, żeby „wałkować”
stare sprawy, lecz przedstawić nowe fakty i zalecenia pokontrolne, jeśli takie są
i sprawę zakończyć.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski powtórzył, że będzie to zależało od
stanowiska Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
Starosta Siedlecki Dariusz Stopa poinformował, że Przewodnicząca Komisji
Rolnictwa rozmawiała z Nim na ten temat. Jest ustalone, że na najbliższym posiedzeniu
Komisji przedstawi protokół pokontrolny, a czy będzie to taka, czy inna forma dyskusji,
to ustalą to członkowie Komisji. Odnosząc się do Radnego Bartłomieja Kurkusa,
stwierdził, że ten temat zarówno Jemu jak i Panu Przewodniczącemu Gruszce jest
bardzo dobrze znany. Obaj wiedzą jak dzisiaj ta sprawa wygląda. Jest ona zawieszona
w Urzędzie Marszałkowskim do czasu, aż wyjaśni ją Prokuratura.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że ze strony Starostwa jest to
tylko dzieło administracyjne. Rada Powiatu w tej kwestii nie jest władna podejmować
żadnych decyzji. Natomiast, co do Protokołu NIK, to nosi on pewne cechy poufności
i wobec tego nie może być przez nas przetwarzany i upubliczniany bez zgody NIK. Nic
jednak nie stoi na przeszkodzie, żeby najważniejsze elementy z tego protokołu zostały
Radnym zaprezentowane.
Radny Bartłomiej Kurkus powiedział, że nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby
zaprosić na sesję Przewodniczącego Waldemara Gruszkę.
Przewodniczący Rady odpowiedział, że jeżeli będzie to przedmiotem obrad sesji.
Następnie zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos ?
Radny Sławomir Piotrowski wniósł o udostępnienie Radnym Protokołu i wystąpienia
pokontrolnego. Uważa, że żaden Radny nie będzie tego przekazywał w niepowołane
ręce.
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Przewodniczący Rady powiedział, że w tej chwili nie jest w stanie odpowiedzieć,
czy Starosta jest uprawniony do upubliczniania dokumentu wytworzonego przez NIK.
To zagadnienie trzeba skonsultować z radcą prawnym. Poinformował, że Protokół
zawiera ok. 400 stron i kończy się kwintesencją - wystąpieniem pokontrolnym.
Radny Marek Gorzała powiedział, że wydaje się Mu, że jeżeli Protokół nosi określoną
klauzulę, a Rada nie ma upoważnienia do tejże klauzuli, to nie może mieć do tego
Protokołu wglądu.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że jeżeli Protokół zawiera
klauzulę poufności, to nikt nie jest do niego upoważniony oprócz osób, do których został
skierowany.
Radny Sławomir Piotrowski poprosił, aby do następnej sesji zostało to wyjaśnione,
natomiast wystąpienie pokontrolne zostało jak najszybciej udostępnione Radnym
do wglądu.
Radny Andrzej Wróbel nawiązując do spotkania sołtysów Gminy Zbuczyn i podjętej
dzisiaj Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację dwóch zadań inwestycyjnych
w partnerstwie z Gminą Zbuczyn podziękował wszystkim za podjęcie tej Uchwały.
Droga w Krzesku jest ważną drogą dla społeczności lokalnej tamtego terenu. Łączy ona
drogę gminną z dwoma drogami powiatowymi, ułatwi funkcjonowanie i przemieszczanie
się mieszkańców oraz zapewni bezpieczeństwo.
Radny Jan Kuć podziękował za podjęcie Uchwały w sprawie inwestycji na terenie
Gminy Kotuń.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze
zabrać głos ?
Ponieważ nikt nie zgłosił chęci zabrania głosu stwierdził, że punkt ten został
wyczerpany.
Ad. 10.
Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 8 ust. 6 Statutu Powiatu Siedleckiego
o godzinie 1440 Przewodniczący Rady zakończył obrady wypowiadając formułę:
„Zamykam XX Sesję Rady Powiatu Siedleckiego”.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczył:
PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Zygmunt Wielogórski
Protokółowała:
/-/Hanna Krupa
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