RADA POWIATU
w Siedlcach
BR.0002.1.2017

PROTOKÓŁ Nr XXV/2017
z XXV sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach
odbytej w dniu 24 lutego 2017 roku
w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski o godzinie 1400 otworzył sesję
wypowiadając: „Otwieram XXV 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 19 Radnych, co wobec
21 osobowego składu Rady stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał,
wniosków i wydawania opinii. Nieobecność swoją usprawiedliwiła Radna Małgorzata
Cepek i Radny Grzegorz Pomikło.
(Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
Do pełnienia funkcji sekretarzy podczas dzisiejszych obrad Przewodniczący wyznaczył
Radnych: Sławomira Piotrowskiego i Andrzeja Wróbla. Zapytał Ich, czy wyrażają na to
zgodę ?
Obaj Radni wyrazili zgodę.
Ad. 2.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 2 punktu porządku
obrad: „Wnioski do porządku obrad”. Nadmienił, że zawiadomienie o zwołaniu sesji wraz
z proponowanym porządkiem obrad i kompletem dokumentów otrzymali wszyscy Radni.
Jednak, na prośbę Zarządu Powiatu wnioskuje o wprowadzenie pod dzisiejsze obrady
punktu: „Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVIII/112/2016 Rady Powiatu
w Siedlcach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Planu
inwestycyjnego dla subregionu siedleckiego objętego Obszarem Strategicznej Interwencji
problemowym pn.: „Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany
Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu
komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego” w brzmieniu wynikającym z Uchwały
Nr IX/119/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 12 sierpnia 2016 roku oraz Uchwały
Nr XXIII/135/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 14 listopada 2016 roku”. Zapytał, kto
jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad ?
- „za” wprowadzeniem tego punktu głosowało 19 Radnych.
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Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 Radnych
jednogłośnie wyraziła zgodę na wprowadzenie odczytanego punktu do dzisiejszego
porządku obrad. Zaproponował, aby wprowadzić go po punkcie 30 jako punkt 31.
Następnie poinformował, że chciałby sprostować zapis punktu 24, który powinien mieć
brzmienie: „Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju
Pieczy Zastępczej w powiecie siedleckim na lata 2017-2019”, a nie „Zaopiniowanie
projektu Uchwały…”. Za zaistniały błąd wszystkich przeprosił. Zapytał, czy ktoś chciałby
zgłosić jeszcze jakiś wniosek ?
Ponieważ dalsze wnioski nie zostały zgłoszone, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest
za przyjęciem porządku obrad wraz z wprowadzonymi zmianami ?
- „za” przyjęciem porządku obrad głosowało 19 Radnych.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski 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 2016 rok.
4. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Powiatu.
5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.
6. Przyjęcie informacji z działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział w Siedlcach
w 2016 roku.
7. Przyjęcie informacji z działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
na rzecz rolników w roku 2016.
8. Przyjęcie informacji z działalności Społecznej Straży Rybackiej w 2016 roku.
9. Przyjęcie informacji Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o działalności Policji
na terenie Powiatu Siedleckiego w roku 2016.
10. Przyjęcie informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
w Siedlcach o działalności Straży na terenie Powiatu Siedleckiego w roku 2016.
11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu
Siedleckiego w 2016 roku.
12. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez
jednostkę samorządu terytorialnego za 2016 rok.
13. Przyjęcie informacji o działalności Związku Powiatów Polskich w 2016 roku.
14. Przyjęcie informacji o działalności Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów
Nadbużańskich w 2016 roku.
15. Przyjęcie informacji o działalności Stowarzyszenia „Nadbużańska Lokalna
Organizacja Turystyczna” w 2016 roku.
16. Przyjęcie informacji o działalności Stowarzyszenia pod nazwą „Lokalna Grupa
Działania Ziemi Siedleckiej” w 2016 roku.
17. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Powiatu w roku 2016:
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.
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18. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej
za II półrocze 2016 roku.
19. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu.
20. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 – 2020.
21. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej
na 2017 rok Powiatu Siedleckiego.
22. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia
w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia
na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
23. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla
osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Siedleckiego na lata 2017 –
2020”.
24. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy
Zastępczej w powiecie siedleckim na lata 2017-2019”.
25. 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 2017 roku.
26. Podjęcie Uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych
i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo
oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie
powiatu siedleckiego.
27. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet przysługujących
radnym Powiatu Siedleckiego.
28. Podjęcie Uchwały w sprawie wystąpienia powiatu siedleckiego ze Stowarzyszenia
Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich.
29. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Siedleckiego.
30. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty
Siedleckiego.
31. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVIII/112/2016 Rady Powiatu
w Siedlcach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Planu
inwestycyjnego dla subregionu siedleckiego objętego Obszarem Strategicznej
Interwencji problemowym pn.: „Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła
Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego
z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego” w brzmieniu
wynikającym z Uchwały Nr IX/119/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 12 sierpnia
2016 roku oraz Uchwały Nr XXIII/135/2016 Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 14 listopada 2016 roku
32. Informacja Przewodniczącego Rady.
33. Interpelacje i zapytania Radnych.
34. 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 2016 rok”. O realizację tego punktu poprosił Przewodniczącego Rady
Powiatowej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe Stanisława Kalińskiego.
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Przewodniczący Rady Powiatowej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe Stanisław
Kaliński w imieniu działaczy Ludowych Zespołów Sportowych serdecznie wszystkich
pozdrowił.
Poinformował, że jeżeli chodzi o rywalizacje zawodników, to wielkich zmian w 2016 roku
nie było. Rok 2016 był lepiej zorganizowany niż lata poprzednie. Zostało podpisane
porozumienie ze Szkolnym Związkiem Sportowym i są już tego efekty. Podziękował
władzom Powiatu za wsparcie finansowe podejmowanych działań. WLKS nadal zajmuje
pierwszą pozycję na Mazowszu. Następnie przystąpił do ogłoszenia wyników.
I miejsce, jak co roku, zajęła Gmina Siedlce z wynikiem 3.172,5 punktów, II miejsce zajęła
Gmina Kotuń z wynikiem 2.627,5 punktów, III miejsce – Gmina Skórzec z wynikiem
2.432,5 punktów, IV miejsce – Gmina Zbuczyn z wynikiem 2.040 punktów, V miejsce –
Gmina Wodynie z wynikiem 1.470 punktów i VI miejsce - Gmina Wiśniew z wynikiem
1.400 punktów.
O wręczenie pucharów przedstawicielom wymienionych gmin poprosił Starostę
Siedleckiego Dariusza Stopę i Przewodniczącego Rady Powiatu Zygmunta
Wielogórskiego.
Przewodniczący Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS Stanisław Kaliński zapytał, czy
ktoś chciałby zabrać głos ?
Wójt Gminy Siedlce Henryk Brodowski podziękował władzom Powiatu za wspieranie
sportu. Podkreślił, że młodzież z terenu naszego Powiatu bierze czynny udział w
zajęciach sportowych i osiąga bardzo dobre wyniki nie tylko we współzawodnictwie
Powiatowym,
ale też reprezentując nasz Powiat na terenie Mazowsza.
Przewodniczący Rady Powiatowej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe Stanisław
Kaliński jeszcze raz podziękował za wspieranie Ludowych Zespołów Sportowych.
Zapewnił, że nadal będą realizowane działania na rzecz młodzieży w zakresie sportu.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski podziękował Panu Stanisławowi
Kalińskiemu za poprowadzenie tego punktu. W imieniu Radnych Powiatu pogratulował
wszystkim zawodnikom osiągniętych wyników. Podziękował również działaczom
sportowym, których pracę ocenia bardzo wysoko.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 4 „Przyjęcie
protokołu z XXIV Sesji Rady Powiatu”. Nadmienił, że protokół był do wglądu w Biurze
Rady, jak również wysłany był Radnym drogą e-mail. Zapytał, czy ktoś w sprawie
protokołu chciałby zabrać głos ?
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest
za przyjęciem protokołu z XXIV Sesji Rady Powiatu w Siedlcach ?
- „za” przyjęciem protokołu głosowało 19 Radnych
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Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 Radnych
jednogłośnie przyjęła Protokół z XXIV 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 12 grudnia 2016 roku do 6 lutego 2017 roku. Zapytał,
czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos ?
Radny Marek Gorzała poprosił o rozszerzenie spraw zawartych w kilku punktach. Na
stronie 3 pkt 7, na stronie 6 pkt 4, na stronie 17 pkt 10, na stronie 22 pkt 3, na stronie 26
pkt 4, na stronie 27 pkt 6 i na stronie 28 pkt 9.
Wicestarosta Siedlecki Michał Okniński odnosząc się do punktu 7 na stronie 3
poinformował, że Program wyrównywania różnic między regionami III będzie realizowany
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach.
Starosta Siedlecki Dariusz Stopa uzupełniając informację Wicestarosty wyjaśnił, że jest
to projekt zamknięty, tylko dla PCPR-ów.
Jeśli chodzi o punkt 4 na stronie 6 poinformował, że chodziło o sprawę związaną ze
zmianą zapisów w jednej z ustaw, dotyczących pokrywania przez samorządy powiatowe
strat wykazywanych przez szpitale. Zarząd Powiatu poparł stanowisko Konwentu
Powiatów Województwa Mazowieckiego w sprawie finansowania szpitali powiatowych,
zgodnie
z propozycją NFZ.
Odnosząc się do punktu 10 na stronie 17 wyjaśnił, że właściciele gruntu położonego
w Stoku Lackim dokonali podziału gruntu i wystąpili o odszkodowanie za działkę
przeznaczoną na poszerzenie drogi. Chodzi o ulicę Gryczną w Stoku Lackim.
Odnosząc się do punktu 3 ppkt 1 na stronie 22 wyjaśnił, że Zarząd nie wyraził zgody na
wypłatę odszkodowania za podcięcie gałęzi 20 sztuk świerków w miejscowości
Koszewnica. W 2014 roku gałęzie zostały podcięte przez służby drogowe.
Odnosząc się do punktu 4 na stronie 26 poinformował, że sprawa ta dotyczy tej samej
drogi w Stoku Lackim, która została już omówiona przy punkcie 10 na stronie 17.
Odnosząc się do punktu 6 na stronie 27 wyjaśnił, że zawody odbędą się w Wietnamie.
Odnosząc się do punktu 9 na stronie 28 poinformował, że co roku organizowany jest
konkurs związany z turystyką, sportem, ogólnie rozumianą „pomocą społeczną”.
Do opiniowania złożonych ofert musi być, co roku, powołana Komisja Konkursowa.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze pytania ?
Radny Jan Kuć powiedział, że 3 stycznia br. zostały ustalone zasady przekazywania
i rozliczania dotacji na 2017 rok dla Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach
w kwocie 1.000.000 złotych na dofinansowanie bieżącej działalności.
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Natomiast już 23 stycznia czytamy, że na prośbę dyrektora Domu Pracy Twórczej w
Chlewiskach Zarząd wyraził zgodę na przekazanie dodatkowej transzy dotacji za miesiąc
marzec w miesiącu lutym br.
Jeżeli już na początku roku Dyrektor prosi o dotację, to obawia się, czy do końca roku nie
będzie takiej sytuacji, że Powiat będzie jeszcze do tej kwoty dokładać ?
Skarbnik Powiatu Pelagia Piątek wyjaśniła, że dotacja określona przez Radę Powiatu
jest przekazywana w dwunastu równych transzach. Na początku roku nie ma jeszcze
przychodów z działalności dochodowej, nakładają się płatności plus wypłata dodatkowego
wynagrodzenia rocznego dla pracowników do końca marca, więc Dyrektor „Reymontówki”
zwraca się z prośbą o wypłacenie jednej transzy dotacji wcześniej.
Radny Jan Kuć uważa, że jeżeli Zarząd ustalił zasady przekazywania i rozliczania
dotacji, to tych zasad powinien się trzymać.
Skarbnik Powiatu Pelagia Piątek wyjaśniła, że wszystkim jednostkom przekazywana
jest zwiększona pula środków na wypłatę tzw. „trzynastki” w miesiącu lutym, bądź w
marcu.
Radny Jan Kuć powiedział, że należy rozumieć to jako zwyczajną procedurę, która nie
spowoduje pod koniec roku zwiększenia dotacji ?
Skarbnik Powiatu Pelagia Piątek odpowiedziała, że tak należy to rozumieć.
Starosta Siedlecki Dariusz Stopa zwrócił też uwagę, że w tych miesiącach, jak styczeń
i luty z uwagi na mniejszą ilość gości dokonuje się drobnych remontów obiektu, na co też
trzeba mieć pieniądze.
Radny Jan Kuć biorąc pod uwagę wypowiedzi przedmówców uważa, że te zasady
przekazywania dotacji zostały źle ustalone, skoro Zarząd się do nich nie stosuje.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że dotacja należy się w wysokości 1/12 co miesiąc.
Natomiast w określonych sytuacjach prawo przewiduje, że można tą dotację przekazać
wcześniej, co nie powoduje zwiększenia ogólnej puli dotacji.
Radny Jan Kuć przypomniał, że na sesji, która odbyła się w „Reymontówce” pytał, skąd
się wzięła uchwała Zarządu Powiatu o przekazaniu 40.000 złotych na działalność
„Reymontówki” ? Pani Skarbnik odpowiedziała wówczas, że jest to w ramach budżetu
ubiegłorocznego. Zapytał, to wobec tego, po co była wypłacana wcześniej jedna transza
dotacji w tym roku ?
Skarbnik Powiatu Pelagia Piątek wyjaśniła, że jeżeli „Reymontówka” będzie realizowała
większy program rzeczowy i wystąpi o dofinansowanie, to jeżeli Zarząd zaproponuje
zwiększenie dotacji podmiotowej i Rada ją uchwali, to wiadomo, że „Reymontówka”
będzie miała dodatkowe środki. Tak było w przypadku tych 40 tysięcy złotych.
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Radny Jan Kuć nie pamięta, żeby Rada uchwalała przyznanie dodatkowych pieniędzy
dla „Reymontówki”, pamięta, że w sprawozdaniu był zapis, że to Zarząd postanowił
przyznać „Reymontówce” te 40 tysięcy złotych.
Przewodniczący Rady powiedział, że w tej chwili nie jest miejsce na prowadzenie
dyskusji w sprawie zasad przyznawania dotacji dla „Reymontówki”. Zamknął więc
dyskusję na ten temat i zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos ?
Ponieważ chętnych do zabrania głosu nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest
za przyjęciem sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu ?
- „za” przyjęciem sprawozdania głosowało 19 Radnych
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności
19 Radnych jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu. Stanowi ono
załącznik nr 2 do protokołu.
Ad. 6.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 6 punktu:
„Przyjęcie informacji z działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddziału w Siedlcach w
2016 roku”. Poinformował, że była ona rozpatrzona i przyjęta przez Komisję Rolnictwa,
Leśnictwa
i Ochrony Środowiska. Zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos ?
Radny Marek Gorzała zapytał, czy jest możliwe przeorywanie trwałych użytków zielonych
w Naturze 2000, jeżeli zaatakuje Barszcz Sosnowskiego ? Osobiście bardzo zdziwiłby się,
gdyby nie można było go zlikwidować. Ze sprawozdania wynika jednak, że nie można.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy
stwierdził, że pytanie to zostanie bez odpowiedzi, ponieważ na sesji nie ma Kierownika
Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej. Zapytał, czy można uznać, że złożona na piśmie
informacja o działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddziału w Siedlcach w 2016 roku
została przyjęta.
Radni uznali, że informacja ta została przyjęta. Stanowi ona załącznik nr 3 do protokołu.
Ad. 7.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 7 punktu:
„Przyjęcie informacji z działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz
rolników
w roku 2016”. Poinformował, że informacja ta była rozpatrywana i została 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
z działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz rolników w roku
2016 została przez Radę Powiatu przyjęta. Stanowi ona załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. 8.
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Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 8
„Przyjęcie informacji o działalności Społecznej Straży Rybackiej w 2016 roku”.
Poinformował, że była ona rozpatrywana i została 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 ?
Uznaje, że informacja z działalności Społecznej Straży Rybackiej w 2016 roku została
przez Radę Powiatu przyjęta. Stanowi ona załącznik nr 5 do protokołu.
Ad. 9.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 9 punktu:
„Przyjęcie informacji Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o działalności Policji na
terenie Powiatu Siedleckiego w roku 2016”. Poinformował, że informację tą przyjęła
Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. Następnie zapytał,
czy
ktoś
w tym punkcie chciałby zabrać głos ?
Ponieważ chętnych do zabrania głosu nie było, stwierdził, że informacja Komendanta
Miejskiego Policji w Siedlcach o działalności Policji na terenie Powiatu Siedleckiego w
roku 2016 została przez Radę Powiatu przyjęta. Stanowi ona załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. 10.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 10:
„Przyjęcie informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach o
działalności Straży na terenie Powiatu Siedleckiego w roku 2016”. Poinformował, że
informacja ta 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 2016 została przez Radę Powiatu przyjęta.
Stanowi ona załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. 11.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 11:
„Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu
Siedleckiego
w 2016 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 19 Radnych
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Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Siedleckiego w 2016 roku.
Stanowi ono załącznik nr 8 do protokołu.
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 2016 rok”. Poinformował, że sprawozdanie to
przyjęła
Komisja
Budżetu
i Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. 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 ?
- „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 19 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 2016 rok. Stanowi ono załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 13.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 13 punktu:
„Przyjęcie informacji o działalności Związku Powiatów Polskich w 2016 roku”.
Przypomniał,
że delegatem Powiatu do tego Związku jest Starosta Siedlecki Dariusz Stopa. Zapytał,
czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?
Radny Kazimierz Prochenka powiedział, że w informacji jest napisane: „Po wywalczonej
przez ZPP w ubiegłym roku zmianie definicji wychowanka Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego – jako nieletniego skierowanego do ośrodka – doprowadzenie
do zwiększenia z 3,000 do 5,000 wagi dla nieletniego skierowanego, ale jeszcze
niedoprowadzonego do ośrodka (dotyczy algorytmu podziału subwencji”. Zapytał, o czym
tutaj jest mowa ?
Starosta Siedlecki Dariusz Stopa poinformował, że Powiat Siedlecki na swoim terenie
ma dwa niepubliczne ośrodki. Część powiatów ma ośrodki publiczne. Powstał tu konflikt
interesów. Samorządom, które mają ośrodki niepubliczne zależy na tym, aby te wagi były
mniejsze. Natomiast samorządom, które mają ośrodki publiczne zależy na tym, aby wagi
były wyższe. Samorządów, które mają własne Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze jest
więcej. Od 1 stycznia tego roku wszystkie samorządy płacą za wychowanków
skierowanych do ośrodka, a więc opłatę wnosi się na wychowanka już w momencie, kiedy
fizycznie go jeszcze nie ma w ośrodku, ale ma skierowanie.
9

Radny Kazimierz Prochenka zapytał, czy Związek próbował coś zrobić, aby obniżyć
koszt wychowanka, bo w tej chwili na jednego wychowanka płaci się średnio 6.000 złotych
za miesiąc ? Jest to ogromna kwota.
Starosta Siedlecki Dariusz Stopa poinformował, że osobiście poruszał ten temat nie
tylko na Konwencie Powiatów Polskich, ale też na Konwencie Powiatów Województwa
Mazowieckiego, który odbył się w Chlewiskach.
W spotkaniu uczestniczył m.in. Wojewoda Mazowiecki i Pani Kurator. Niestety, nie wzięli
udziału w dyskusji na temat Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, gdyż wcześniej
oboje wyjechali z Konwentu. W sprawie Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych
zostało wysłane pismo do Ministerstwa z prośbą o pewne wyjaśnienia.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski poinformował, że będąc Starostą, jako
jeden z wielu przedstawicieli Konwentu Powiatów uczestniczył w dyskusji, która odbyła się
w Ministerstwie Edukacji Narodowej na temat obniżenia wagi, która wówczas była na
poziomie 11. Przedstawiciele Konwentu postulowali o obniżenie wagi do 9, a w rezultacie
została ustalona w granicach 10.
Radny Sławomir Piotrowski zapytał, od jakiego czasu mamy problem z Młodzieżowymi
Ośrodkami Wychowawczymi i czy ten problem pojawił się w tym roku, czy ciągnie się on
od lat ? Dlaczego do tej pory nie zostało to uregulowane ? Poprosił również o podanie,
jakie kwoty zostały przekazane przez samorząd powiatu na rzecz MOW-ów, a jakie
dostaliśmy subwencje w okresie 7 – 8 lat ? Co się dzieje, jeżeli wychowanek, który jest
skierowany do Ośrodka i płacimy za niego od momentu wydania skierowania, nie pojawi
się w nim w ciągu 30 dni ? Czy za ten okres otrzymujemy zwrot pieniędzy ? Kto ma
obowiązek doprowadzenia wychowanka do Ośrodka, czy organ, który skierował go do
MOW-u, czy MOW, czy inny organ ? Jak to technicznie wygląda ?
Starosta Siedlecki Dariusz Stopa odpowiedział, że problem ten jest od początku,
ponieważ jest dużo luk w prawie i nie ma precyzyjnych przepisów. Ministerstwo Finansów
daje pieniądze na wychowanków zgłoszonych tylko do programu SIO na dzień 30
września. Jest to niezgodne z umowami samorządowymi, gdyż samorządy musiałyby tych
pieniędzy dokładać z własnych budżetów. Kierowane dzieci do MOW są z wyrokami i ich
liczba ciągle ulega zmianie. Do MOW-ów były dokładane pieniądze w poprzednim roku i w
latach ubiegłych. Odnosząc się do drugiego pytania poinformował, ze prawo jest tak
skonstruowane, że płacimy za 30 dni, nawet, wtedy, kiedy wychowanek nie pojawi się
w Ośrodku. Po 30 dniach Ośrodek ma obowiązek wykreślić wychowanka i za 31 dzień już
nie płacimy. Odnośnie kwot subwencji w poszczególnych latach, będzie mógł je podać po
sięgnięciu do dokumentów.
Radny Sławomir Piotrowski zapytał, czy jest zwrot subwencji za te 30 dni ?
Starosta Siedlecki Dariusz Stopa odpowiedział, że nie ma zwrotu.
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Radny Sławomir Piotrowski zapytał, z czego wynika opłata w kwocie ok. 6.000 złotych
za wychowanka, czy Ośrodek przedstawia nam jakąś kalkulację ?
Starosta Siedlecki Dariusz Stopa odpowiedział, że jest to kwota ustalona przez
Ministerstwo.
Przewodniczący Rady podsumowując dyskusję zapytał, czy Pan Rady Piotrowski
podtrzymuje swoją interpelację odnośnie przedstawienia informacji na temat
otrzymywanych i przekazywanych środków na MOW-y ?
Radny Sławomir Piotrowski potwierdził, że chciałby taką informację otrzymać.
O głos poprosiła Pani Skarbnik, której Przewodniczący głosu udzielił.
Skarbnik Powiatu Pelagia Piątek poinformowała, że jeżeli jest taka wola, to informacja
na temat tych środków zostanie przygotowana. Wyjaśniła, że problem nie tkwi w tym,
w zakresie którym toczy się dyskusja. Problem dotyczy bardzo prostej rzeczy, a
mianowicie niesprecyzowania w przepisach prawnych, odnoszących się do utworzenia
niepublicznych MOW-ów, które zostały przeniesione z Ministerstwa Sprawiedliwości do
Ministerstwa Edukacji. Zgodnie z przepisami uczeń z wyrokiem ma prawo do nauki.
Kwotę kosztu kształcenia nie określa żaden samorząd. Została ona ustalona przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej, określając standard oświatowy i co roku Minister, na
podstawie własnych środków wylicza standard, który wynosi od roku 2011, tj. od kiedy
prowadzimy
MOW
w granicach 4.600 do 5.200, czy 5.700 złotych, powiększony o współczynnik dla każdego
Powiatu, tj. współczynnik DI oraz wagę. W tym roku Minister ustalił wagę 10. Minister
jednakowo określił wagi i koszt kształcenia i utrzymania wychowanka w publicznych
i niepublicznych Ośrodkach. Samorząd, który ma własny Ośrodek publiczny jest
zainteresowany tym, aby ta waga była jak najwyższa. Problem jest w zmiennej liczbie
uczniów. Podział subwencji odbywa się według danych statystycznych, przekazywanych
przez jednostki oświatowe w systemie informacji oświatowej. Podział dokonywany jest na
dzień 31 września roku poprzedzającego dany rok.
Radny Sławomir Piotrowski jeszcze raz zaznaczył, że chodzi mu o kwoty, a nie o całą
procedurę ich naliczania. Konkretnie ile środków przekazaliśmy na rzecz MOW-ów, a ile
dostaliśmy za okres działalności MOW-ów.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski odpowiedział, że taka informacja zostanie
przygotowana. W tym momencie zamknął w tym punkcie dyskusję. Stwierdził, że Rada
Powiatu przyjęła informację o działalności Związku Powiatów Polskich w 2016 roku.
Stanowi ona załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 14.
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Przewodniczący Rady Zygmunt Wielgórski przystąpił do realizacji 14 punktu: „Przyjęcie
informacji o działalności Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich
w 2016 roku”. Zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?
Ponieważ chętnych do zabrania głosu nie było, stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła
informację o działalności Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich
w 2016 roku. Stanowi ona załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 15.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 15 punktu:
„Przyjęcie informacji o działalności Stowarzyszenia „Nadbużańska Lokalna Organizacja
Turystyczna” w 2016 roku”. Zapytał, czy w tej sprawie ktoś chciałby zabrać głos ?
Ponieważ chętnych do zabrania głosu nie było, stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie
przyjęła informację o działalności Stowarzyszenia „Nadbużańska Lokalna Organizacja
Turystyczna” w 2016 roku. Stanowi ona załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 16.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 16 punktu:
„Przyjęcie informacji o działalności Stowarzyszenia pod nazwą „Lokalna Grupa Działania
Ziemi Siedleckiej” w 2016 roku”. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos ?
Radny Marek Gorzała powiedział, że w Działaniu 4.8.1. „Realizacja Lokalnej Strategii
Rozwoju” podana jest wysokość środków PROW w kwocie zawierającej 11 cyfr i dopisek
milionów złotych. Przyznał, że nie wie, ile jest to środków. Poprosił o odczytanie tej kwoty.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski wyjaśnił, że jest to typowa pomyłka
pisarska. Następnie zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos ?
Ponieważ chętnych do zabrania głosu nie było, stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła
informację o działalności Stowarzyszenia pod nazwą „Lokalna Grupa Działania Ziemi
Siedleckiej” w 2016 roku. Stanowi ona załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 17.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 17:
„Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Powiatu w 2016 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”.
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 2016 roku ?
- „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 19 Radnych
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Stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji
Rewizyjnej w 2016 roku. (załącznik nr 14 do protokołu)
2) Zapytał, kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Budżetu
w 2016 roku ?
- „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 19 Radnych
Stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji
Budżetu w 2016 roku. (załącznik nr 15 do protokołu)
3) Zapytał, kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa,
Leśnictwa i Ochrony Środowiska w 2016 roku ?
- „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 19 Radnych
Stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w 2016 roku. (załącznik nr 16 do
protokołu)
4) Zapytał, kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w 2016 roku ?
- „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 19 Radnych
Stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w 2016 roku. (załącznik nr 17 do
protokołu)
5) Zapytał, kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Infrastruktury,
Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy w 2016 roku ?
- „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 19 Radnych
Stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji
Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy w 2016 roku. (załącznik
nr 18 do protokołu)
Ad. 18.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 18
“Przyjęcie sprawozdania z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2016
roku”.
Nadmienił, że sprawozdanie to zostało sporządzone i przyjęte przez Komisję Rewizyjną.
Zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos ?
Ponieważ chętnych do zabrania głosu nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest
za przyjęciem tego sprawozdania ?
- „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 19 Radnych
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Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawozdanie z realizacji Planu Kontroli Komisji
Rewizyjnej za okres II półrocza 2016 roku zostało przez Radę Powiatu przyjęte
jednogłośnie. Stanowi ono załącznik nr 19 do protokołu.
Ad. 19.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 19:
„Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu”.
Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 20 do protokołu) pozytywnie
zaopiniowały wszystkie stałe Komisje Rady Powiatu. Następnie zapytał, czy są pytania ?
Stwierdziwszy, że pytań 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 XXV/146/2017 w sprawie przyjęcia
sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu. Stanowi ona załącznik nr 21 do protokołu.
Ad. 20.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 20: „Podjęcie
Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Siedleckiego na lata 2017 – 2020”. Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 22
do protokołu) pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu. 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 19 Radnych
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności
19 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXV/147/2017 zmieniającą uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 – 2020.
Stanowi ona załącznik nr 23 do protokołu.
Ad. 21.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 21
„Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok
Powiatu Siedleckiego”. Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 24 do
protokołu) pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu. 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 19 Radnych
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Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności
19 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXV/148/2017 w sprawie dokonania zmian
w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 25
do protokołu.
Ad. 22.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 22:
„Podjęcie Uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości
lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub
odstępowania
od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej”. Poinformował, że projekt tej
Uchwały (załącznik nr 26 do protokołu) pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu
i Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Następnie zapytał,
czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?
Ponieważ głosów do dyskusji nie było, 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 w sprawie określenia szczegółowych
warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu
płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w
pieczy zastępczej. Stanowi ona załącznik nr 27 do protokołu.
Ad. 23.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 23:
„Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób
stosujących przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Siedleckiego na lata 2017 - 2020”.
Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 28 do protokołu) pozytywnie
zaopiniowała Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. 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 XXV/149/2017 w sprawie uchwalenia
„Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie
Powiatu Siedleckiego na lata 2017 - 2020. Stanowi ona załącznik nr 29 do protokołu.
Ad. 24.
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Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 24:
„Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy
Zastępczej
w powiecie siedleckim na lata 2017 - 2019”. Poinformował, że projekt tej Uchwały
(załącznik nr 30 do protokołu) pozytywnie zaopiniowała Komisja Oświaty, Kultury, Sportu,
Zdrowia i Opieki Społecznej. Zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?
Radny Kazimierz Prochenka zapytał, czy rodzina, która przysposabia wychowanka, czyli
w tym przypadku występuje przysposobienie pełne, czy staje się ona rodzicem pieczy
zastępczej, czy jest to zupełnie coś innego ?
Kierownik PCPR Anna Gugała odpowiedziała, że są to dwie różne sprawy.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze pytania ?
Ponieważ dalszych pytań nie było, 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 XXV/150/2017 w sprawie uchwalenia
„Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w powiecie siedleckim na lata 2017 2019. Stanowi ona załącznik nr 31 do protokołu.
Ad. 25.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 25:
„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 2017 roku”. Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 32 do
protokołu) pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Komisja Oświaty, Kultury, Sportu,
Zdrowia
i Opieki Społecznej. Zapytał, czy w tym punkcie ktoś 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 19 Radnych
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności
19 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXV/151/2017 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 2017 roku. Stanowi ona załącznik
nr 33 do protokołu.
Ad. 26.
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Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 26:
„Podjęcie Uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i
specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu
siedleckiego”. Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 34 do protokołu)
pozytywnie zaopiniowała Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.
Zapytał, czy w tym punkcie ktoś 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 19 Radnych
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności
19 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXV/152/2017 w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół
ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu siedleckiego. Stanowi ona
załącznik nr 35 do protokołu.
Ad. 27.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 27:
„Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet przysługujących
radnym Powiatu Siedleckiego”. Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 36 do
protokołu) pozytywnie zaopiniowały wszystkie stałe Komisje Rady Powiatu. Zapytał, czy w
tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?
Radny Sławomir Piotrowski w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości wniósł
o wprowadzenie poprawki do projektu tej Uchwały. W uzasadnieniu napisane jest,
że sytuacja finansowa powiatu wymaga obniżenia diet o 5 %. Zdaniem Radnych Klubu nie
należy bawić się o obniżanie diet o 5 %, bo tak naprawdę jest to sztuczne obniżanie,
ponieważ w przypadku Przewodniczącego Rady i członków Zarządu diety ograniczone są
rozporządzeniem Rady Ministrów, które mówi, że maksymalna stawka dla tych funkcji nie
może przekraczać 85 % półtorakrotności stawki bazowej. Jest to kwota 2.300 złotych.
Proponuje nanieść poprawkę, żeby dieta dla Przewodniczącego Rady wynosiła 60 %,
Wiceprzewodniczącego Rady 52 %, dla członków Zarządu 57 %, dla przewodniczących
Komisji 50 %, dla wiceprzewodniczących Komisji 47 % i dla pozostałych radnych 45 %.
Jeżeli utrzymamy stawki zaproponowane przez Przewodniczącego Rady, roczne
obciążenie budżetu będzie na poziomie 600.000 złotych. Jest to 20 % przewidywanych
wpływów ze sprzedaży majątku. Uważa wniosek Klubu za zasadny. Jeżeli mamy
oszczędzać, to oszczędzajmy konkretnie, a nie pozornie.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski poinformował, że uzasadnieniem
przedstawionej propozycji nie jest radykalny wzrost diet, tylko jest to zaprowadzenie
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pewnego ładu i porządku. Został zgłoszony wniosek i Rada będzie nad nim procedować.
Następnie zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos ?
Radny Piotr Dymowski zaproponował 15 minut przerwy, aby zastanowić się nad
zgłoszoną przez Radnego Sławomira Piotrowskiego propozycją.
Przewodniczący Rady odpowiedział, że w tej chwili przerwy zrobić nie można. Zapytał,
czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos ?
Ponieważ nie było dalszych głosów do dyskusji, stwierdził, że mamy dwie propozycje.
Propozycja Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości to: dla Przewodniczącego Rady 60
%, Wiceprzewodniczącego Rady 52 %, dla członków Zarządu 57 %, dla stałych
przewodniczących Komisji 50 %, dla wiceprzewodniczących Komisji 47 % i dla
pozostałych radnych 45 %.
Głosujemy, kto jest za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez Radnego Sławomira
Piotrowskiego.
- „za” przyjęciem tego wniosku głosowało 5 Radnych
- „przeciw” głosowało 14 Radnych
- „wstrzymujących się” 0
Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów
i przystąpił do głosowania nad projektem Uchwały złożonym przez Przewodniczącego
Rady. Zapytał, kto jest za podjęciem Uchwały w sprawie ustalenia wysokości
miesięcznych diet przysługujących radnym Powiatu Siedleckiego ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 14 Radnych
- „przeciw” głosowało 0
- „wstrzymujących się” 5 Radnych
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności
19 Radnych, 14 glosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i 5 głosach
„wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XXV/153/2017 w sprawie ustalenia wysokości
miesięcznych diet przysługujących radnym Powiatu Siedleckiego. Stanowi ona załącznik
nr 37 do protokołu.
Ad. 28.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 28:
„Podjęcie Uchwały w sprawie wystąpienia powiatu siedleckiego ze Stowarzyszenia Gmin,
Powiatów i Regionów Nadbużańskich”. Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik
nr 38 do protokołu) pozytywnie zaopiniowały wszystkie stałe Komisje Rady. Zapytał, czy
w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?
Wicestarosta Siedlecki Michał Okniński poinformował, że w ostatnim czasie działalność
tego Stowarzyszenia nie przynosiła żadnych korzyści dla naszego Powiatu. Jego
działalność głównie skupia się na realizacji przedsięwzięć promujących obszary ściśle
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związane z doliną rzeki Bug. Nie mają nic wspólnego z promowaniem Powiatu
Siedleckiego, dlatego też, jako delegat do tego Stowarzyszenia, wnosi o podjęcie tej
Uchwały.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są w tej kwestii pytania ?
Ponieważ pytań nie było, 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 XXV/154/2017 w sprawie wystąpienia
powiatu siedleckiego ze Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich.
Stanowi ona załącznik nr 39 do protokołu.
Ad. 29.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 29:
„Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Siedleckiego”.
Poinformował, że skargę rozpatrzyła Komisja Rewizyjna i przygotowała projekt Uchwały
wraz z uzasadnieniem (załącznik nr 40 do protokołu). Zapytał, czy w tym punkcie ktoś
chciałby zabrać głos ?
Ponieważ głosów do dyskusji nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
podjęciem tej Uchwały ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 18 Radnych
- „przeciw” głosowało 0
- „wstrzymujących się” 1 Radny
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności
19 Radnych 18 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym
się” podjęła Uchwałę Nr XXV/155/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Starosty Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 41 do protokołu.
Ad. 30.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 30:
„Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Siedleckiego”.
Poinformował, że skargę rozpatrzyła Komisja Rewizyjna i przygotowała projekt Uchwały
wraz z uzasadnieniem (załącznik nr 42 do protokołu). Zapytał, czy w tym punkcie ktoś
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 19 Radnych
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności
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19 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXV/156/2017 w sprawie rozpatrzenia
skargi na bezczynność Starosty Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 43 do protokołu.
Ad. 31.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 31:
„Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę nr XVIII/112/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z
dnia
24 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Planu inwestycyjnego dla
subregionu siedleckiego objętego Obszarem Strategicznej Interwencji problemowym pn.
„Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach
oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta
i subregionu siedleckiego” w brzmieniu wynikającym z z Uchwały Nr XIX/119/2016 Rady
Powiatu w Siedlcach z dnia 12 sierpnia 2016 roku oraz Uchwały Nr XXIII/135/2016 Rady
Powiatu w Siedlcach z dnia 14 listopada 2016 roku”. Poinformował, że projekt tej Uchwały
(załącznik nr 44 do protokołu) pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu. Zapytał,
czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?
Radna Józefa Rychlik zapytała, czy Uchwała ta dotyczy tylko Powiatu Garwolińskiego,
który dochodzi do tego projektu i czy na dzień dzisiejszy jest coś wiadomo, kiedy
dostaniemy środki i kiedy ruszy ten projekt ?
Starosta Siedlecki Dariusz Stopa odpowiedział, że jeśli chodzi o projekty drogowe to
czekamy na decyzję.
Odnośnie tej Uchwały poinformował, że Powiat Garwoliński zwracał się z prośbą
o przyłączenie do tego RIT-u. Zrodził się więc pomysł, na utworzenie kolejnych nowych
projektów. Ta Uchwała wprowadza tylko pewne zmiany.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze pytania ?
Ponieważ dalszych pytań nie było, 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 XXV/157/2017 zmieniającą Uchwałę
nr XVIII/112/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie
przyjęcia do realizacji Planu inwestycyjnego dla subregionu siedleckiego objętego
Obszarem Strategicznej Interwencji problemowym pn. „Utworzenie Zintegrowanego
Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa
i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu
siedleckiego” w brzmieniu wynikającym z z Uchwały Nr XIX/119/2016 Rady Powiatu
w Siedlcach z dnia 12 sierpnia 2016 roku oraz Uchwały Nr XXIII/135/2016 Rady Powiatu
w Siedlcach z dnia 14 listopada 2016 roku.
Stanowi ona załącznik nr 45 do protokołu.
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Ad. 32.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 32
„Informacja Przewodniczącego Rady”. Poinformował, że Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Siedlcach wystąpił z pismem (załącznik nr 46), w którym zwrócił się z prośbą
o ujęcie w porządku obrad sesji Rady Powiatu informacji o stanie bezpieczeństwa
sanitarnego na obszarze powiatu siedleckiego w kwietniu 2017 roku, a nie w czerwcu.
Uważa, że w tej kwestii Rada nie będzie miała zastrzeżeń, ale ponieważ Plan pracy Rady,
jak i Plany Komisji były przyjmowane przez Radę Powiatu, to wyrażenie zgody na zmianę
terminu niech odbędzie się w drodze głosowania. Zapytał, kto jest za przychyleniem się
do przedstawionej prośby ?
- „za” przychyleniem się do tej prośby głosowało 19 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie wyraziła zgodę na
zmianę terminu rozpatrywania informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na
obszarze powiatu siedleckiego.
Następnie poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa przesłała Radzie Powiatu
Uchwałę Nr Si.9.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie z dnia 3 stycznia 2017 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej
kwoty długu Powiatu Siedleckiego na lata 2017-2020, z której wynika, że planowana
kwota długu zaopiniowana jest pozytywnie. Uchwała ta (załącznik nr 47 do protokołu)
została wysłana do wiadomości wszystkim Radnym.
Poinformował Radnych, że jak co roku, została sporządzona frekwencja Radnych na
sesjach Rady (załącznik nr 48 do protokołu) i frekwencja na posiedzeniach stałych
Komisji Rady w 2016 roku (załącznik nr 49 do protokołu). Każdy Radny zdaje sobie z
tego sprawę, jak często brał udział w posiedzeniach i sesjach, dlatego nie będzie imiennie
podawał nieobecności. Każdy, kto chce się zapoznać ze sporządzoną frekwencją może
uczynić to w Biurze Rady.
Kolejna sprawa dotyczy firmy Telekom System, która wystąpiła do nas o obniżenie stawek
za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg powiatowych. Pismo
to Firma skierowała do wszystkich Radnych, więc wszyscy znają jego treść. Zarząd nie
wyraził zgody na obniżenie stawek.
Zapoznał Radnych ze stanowiskiem Rady w Otwocku w sprawie poselskiego projektu
ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Uważa, że sprawa ta nie dotyczy
naszego Powiatu, więc nie będą podejmowane żadne działania.
Przypomniał Radnym o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego w ustawowym
terminie, tj. do dnia 30 kwietnia br.
Kolejna sprawa dotyczy skargi Pana Aleksandra Więsaka, którą dzisiaj Rada uznała za
zasadną. Poinformował, że w ślad tej skargi wpłynęło do Rady pismo Pana Dariusza
Więsaka. Było ono również skierowane do Starosty Siedleckiego i Wojewody
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Mazowieckiego. Z treści tego pisma nie wynika potrzeba dalszego procedowania, gdyż
Pan Dariusz Więsak nie podaje nowych okoliczności w tej sprawie. Do Przewodniczącego
Rady Powiatu wnioskuje o przekazanie tego pisma Radnym Powiatu.
Oświadczył, że Przewodniczący Rady nie jest zobligowany do wprowadzenia
dodatkowego punktu do porządku obrad sesji Rady Powiatu na wniosek mieszkańca
Powiatu.
Zgodnie
z § 8 pkt 3 ppkt 2 Statutu Powiatu Siedleckiego z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę
porządku obrad może wystąpić Radny, Komisja, Klub Radnych lub Zarząd Powiatu.
W tym momencie udzielił głosu Panu Dariuszowi Więsakowi, umożliwiając Mu
przedstawienie swojego stanowiska w sprawie.
Pan Dariusz Więsak zaapelował, aby czytając Jego pismo Radni odnieśli się do swojego
sumienia w tej sprawie.
Pismo Pana Dariusza Więsaka zostało wręczone wszystkim Radnym.
Ad. 33.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 33
porządku obrad: „Interpelacje i zapytania radnych”. Zapytał, czy w tym punkcie ktoś
chciałby zabrać głos ?
Radny Bartłomiej Kurkus zapytał, czy wszyscy Radni otrzymali odpowiedź na
interpelację Klubu Prawa i Sprawiedliwości w sprawie składowania odpadów w Kotuniu,
złożoną na ostatniej sesji Rady w grudniu ub. roku ?
Przewodniczący Rady poinformował, że odpowiedź na tą interpelację otrzymał tylko On.
Radny Bartłomiej Kurkus odczytał pismo Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości dot.
odpowiedzi na złożoną w grudniu interpelację i złożył go na ręce Przewodniczącego
Rady, z prośbą o przekazanie Staroście.
Starosta Siedlecki Dariusz Stopa nadmienił, że tyle już razy była mowa na temat
sytuacji wysypiska w Kotuniu. Rozumie, że Radny Bartłomiej Kurkus mocno zaangażował
się w tą sprawę, próbując na Niego zrzucić odpowiedzialność za istniejący stan rzeczy. W
tej chwili starosta nie ma możliwości wydania jakiejkolwiek decyzji, w przypadku
unieważnienia decyzji. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku cofnięcia decyzji. Całą
sprawę bada Prokuratura, więc należy spokojnie poczekać, co ustali.
Radny Jan Kuć zwracając się do Radnego Bartłomieja Kurkusa przypomniał, że
urzędnik, który wydał tą błędną decyzję został wynagrodzony przez środowisko polityczne
Prawa
i Sprawiedliwości objęciem wysokiego stanowiska zaraz po objęciu władzy przez PiS.
Uważa, że Radny chce na płaszczyźnie sprawy wysypiska budować swoją karierę
polityczną.

22

Przewodniczący Rady poprosił Radnych o powstrzymanie emocji i zapytał, czy ktoś
chciałby jeszcze zabrać głos ?
Radny Bartłomiej Kurkus odnosząc się do wypowiedzi Radnego Jana Kucia powiedział,
że On nie docieka tego, co robi Radny Kuć i z kim się spotyka. Informacje, które Radny
posiada nie są obiektywne. Należy skupić się na faktach. Składając dzisiaj swoje pismo,
chciał na tym etapie zakończyć sprawę. Stwierdził, że od organu administracyjnego
i od osoby, która nim kieruje wymaga się podejmowania pewnych kroków i
zdecydowanego działania. Podkreślił, że jest reprezentantem swojego okręgu
wyborczego
i
musi
dbać
o bezpieczeństwo swoich mieszkańców.
Radny Jan Kuć zapytał, czy nie jest obiektywną informacją, że decyzje o składowaniu
odpadów wydał Mariusz Piątek ? Czy jest obiektywną informacją, że Mariusz Piątek został
Kierownikiem KRUS w Siedlcach ?
Radny Bartłomiej Kurkus odpowiedział, że tych pytań nie należy kierować do Niego,
gdyż nie jest dyrektorem ani prezesem KRUS-u.
Przewodniczący Rady stwierdził, że zamyka w tym punkcie dyskusję, ponieważ stała się
ona bezprzedmiotowa i ogranicza się do osobistych potyczek.
Przedstawiając obiektywny obraz całej sprawy, przypomniał, że od listopada ub. roku
funkcjonuje w obiegu prawnym decyzja Marszałka, który nakazał zrekultywować
wysypisko w Kotuniu. Prowadzone jest również postępowanie przez Prokuraturę i trzeba
poczekać na wyniki tego postępowania.
Zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w innej sprawie ?
Radny Marek Gorzała powiedział, że zapoznał się z pismem Pana Dariusza Więsaka
i uważa, że jeżeli zwraca się w jakiejś sprawie urzędowej, to nie robi się na papierze
„kabaretu”. Jest to kpina tak ze Starostwa, jak i z Jego osoby, jako Radnego Powiatu.
Pismo urzędowe powinno zawierać określoną treść i styl urzędowy.
Radny Sławomir Piotrowski zaprosił wszystkich na imprezę organizowaną przez Miasto
Siedlce i Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Siedlce pn.:
„11 wiosna na polu i w ogrodzie”, która odbędzie się 29 kwietnia br. na Placu Sikorskiego
w Siedlcach. Poprosił również o rozpropagowanie tej imprezy w swoich środowiskach.
Radny Bartłomiej Kurkus poprosił, aby kolejna sesja nie odbyła się 24 marca br.
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. 34.
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Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 8 ust. 6 Statutu Powiatu Siedleckiego
o godzinie 1550 Przewodniczący Rady zakończył obrady wypowiadając formułę:
„Zamykam XXV zwyczajną Sesję Rady Powiatu Siedleckiego”.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczył:
PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Zygmunt Wielogórski

Protokółowała:
/-/Hanna Krupa
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