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RADA POWIATU  
   w Siedlcach 
BR.0002.2.2017 
 

PROTOKÓŁ NR XXVI/2017 
z XXVI Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, 

odbytej w dniu 28 marca 2017 roku 

w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40.  

 

  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski o godzinie 1300 otworzył sesję wypowiadając: 

„Otwieram XXVI nadzwyczajną 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 20 Radnych, co wobec  

21 osobowego składu Rady stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał, wniosków  

i wydawania opinii. Nieobecność swoją usprawiedliwiła Radna Małgorzata Cepek. 

(Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).  

Do pełnienia funkcji sekretarzy podczas dzisiejszych obrad Przewodniczący wyznaczył Radnych: 

Grzegorza Pomikło i Benona Kuklę. 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. Zapytał, czy są wnioski do 

porządku obrad ?   

Ponieważ wniosków nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem 

zaproponowanego porządku obrad ?  

  - „za” przyjęciem porządku obrad głosowało 20 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. Podjęcie Uchwały w sprawie 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 na okres od dnia 1 
września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. 
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4. Podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Siedleckiego do projektu realizowanego 
przez Województwo Mazowieckie w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020 w ramach II osi 
priorytetowej – „Wzrost e-potencjału Mazowsza” w działaniu 2.1. – „E-usługi” pn.: „Regionalne 
partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie  
e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI). 

5. Podjęcie Uchwały w sprawie odstąpienia od realizacji projektu współfinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia 
społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 
wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  
na lata 2014-2020. 

6. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia planu zadaniowego i finansowego na realizację przez 
Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku. 

7. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Siedleckiego na lata 2017 – 2020. 

8. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu 
Siedleckiego. 

9. Interpelacje i zapytania Radnych.  
10. Zakończenie obrad. 

Ad. 3.   

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 3: „Podjęcie Uchwały  

w sprawie 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 na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia  

2019 r.”. Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 2 do protokołu) pozytywnie zaopiniowały 

Komisja Budżetu, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej  

oraz Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy Rady Powiatu. 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 ?  

  - „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 20 Radnych  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu  w obecności 20 Radnych 

jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie 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 na okres od dnia 1 września  

2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. Stanowi ona załącznik nr 3 do  protokołu.  
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Ad. 4.   

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 4: „Podjęcie Uchwały  

w sprawie przystąpienia Powiatu Siedleckiego do projektu realizowanego przez Województwo 

Mazowieckie w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020 w ramach II osi priorytetowej – „Wzrost e-

potencjału Mazowsza” w działaniu 2.1. – „E-usługi” pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów 

Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” 

(Projekt ASI)”. Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 4 do protokołu) pozytywnie 

zaopiniowała Komisja Budżetu, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej  

oraz Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. Następnie 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 20 Radnych  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 Radnych 

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXVI/158/2017 w sprawie przystąpienia Powiatu Siedleckiego  

do projektu realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020 

w ramach II osi priorytetowej – „Wzrost e-potencjału Mazowsza” w działaniu 2.1. – „E-usługi”  

pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego 

w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)”. Stanowi ona załącznik nr 5 do protokołu.  

Ad.  5.   

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 5 „Podjęcie Uchwały  

w sprawie odstąpienia od realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, 

Działanie 9.1. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata  

2014-2020”. Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 6 do protokołu) pozytywnie 

zaopiniowała Komisja Budżetu, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej  

oraz Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. Następnie 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 20 Radnych  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu  w obecności 20 Radnych 

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXVI/159/2017 w sprawie odstąpienia od realizacji projektu 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX 
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„Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1. „Aktywizacja społeczno-

zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Stanowi ona załącznik nr 7 do  

protokołu.  

Ad.  6.   

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 6: „Podjęcie Uchwały  

w sprawie określenia planu zadaniowego i finansowego na realizację przez Powiat Siedlecki zadań  

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku”. Poinformował, że projekt tej Uchwały 

(załącznik nr 8 do protokołu) pozytywnie zaopiniowała Powiatowa Społeczna Rada Do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych przy Staroście Siedleckim. (Opinia ta stanowi załącznik nr 9 do protokołu). 

Ponadto pozytywną opinię wydała Komisja Budżetu, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia  

i Opieki Społecznej oraz Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. 

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 20 Radnych  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 Radnych 

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXVI/160/2017 w sprawie określenia planu zadaniowego  

i finansowego na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2017 roku. Stanowi ona załącznik nr 10 do protokołu.  

Ad.  7.   

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 7: „Podjęcie Uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 

– 2020”. Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 11 do protokołu) pozytywnie 

zaopiniowała Komisja Budżetu, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej  

oraz Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. 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 20 Radnych  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 Radnych 

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXV/161/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 – 2020. Stanowi ona załącznik nr 12 do 

protokołu.  
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Ad. 8.   

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 8: „Podjęcie Uchwały  

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego”. 

Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 13 do protokołu) pozytywnie zaopiniowała 

Komisja Budżetu, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisja 

Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. Wyjaśnił, że w Tabeli nr 4 została 

popełniona pomyłka. Zamiast 120.000 złotych napisane zostało 120.000.000 złotych. Błąd ten został 

już poprawiony.  Zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?  

Radny Marian Sekulski poprosił o omówienie zmian dochodów i wydatków, szczególnie w zakresie 

zwiększenia planu dochodów gospodarki gruntami i nieruchomościami na kwotę 2.220.000 złotych.  

Skarbnik Powiatu Pelagia Piątek poinformowała, że w skutkach finansowych zarówno strona 

dochodowa jak i wydatkowa zwiększa się o 627.214 złotych. Jeśli chodzi o poszczególne pozycje 

dochodowe, następuje zmiana klasyfikacji budżetowej w dziale 600 – Drogi publiczne powiatowe. 

Zmniejszone zostały dochody o 1.656.412 złotych z tytułu zmniejszenia dofinansowania ze środków 

Unii Europejskiej w ramach RIT. Wnioski zostały złożone na cztery inwestycje RIT, z tego dwie 

realizowane będą w tym roku. Zarząd Województwa Mazowieckiego obniżył środki o15 % z 75 %  

na 60 %. Nie są to decyzje ostateczne. Kolejne 80.000 złotych zmniejszamy w dochodach z j.s.t  

na dofinansowanie inwestycji drogowych z tego tytułu, że Gmina Siedlce deklarowała wstępnie 

200.000 złotych i skorygowała na 120.000 złotych. Wprowadzamy dochody ze sprzedaży mienia 

komunalnego na 2.220.000 złotych. Jest zgoda Rady Powiatu na sprzedaż nieruchomości w Mordach 

i w Ujrzanowie. Kolejne wprowadzone dochody to 68.799 złotych pochodzące z przeliczenia decyzji 

wydanych za zajęcie pasa drogowego, 41.786 złotych pochodzące z 2,5 % odpisu od środków 

PFRON, 14.415 złotych w związku z pozyskaniem środków z WFOŚiGW na dofinansowanie 

konkursów ekologicznych. W wydatkach wprowadza się zwiększenie wydatków inwestycyjnych  

po przetargach na dwóch zadaniach; ul. Gryczna w Stoku Lackim o kwotę 168.500 złotych z tego 

tytułu, że przetarg zamyka się kwotą 482.656 złotych i na zadanie przebudowa centrum w Paprotni 

również po przetargu o 488.356 złotych ze środków własnych. Zadanie to finansowane jest przy 

udziale Gminy w kwocie 250.000 złotych. Dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 710  

w związku z Projektem ASI” na ogólną kwotę planu 70.311 złotych, realizowanym od roku 2017  

na kwotę 5.993 złote, w roku 2018 na 51.978 złotych i w roku 2019 na 12.340 złotych. Są to dochody 

z opłat geodezyjnych i z tego działu finansowany jest projekt. Zwiększamy też wydatki na oświatę  

z tzw. zwrotu nienależnie pobranej subwencji oświatowej na 279.062 złote. Jest to przypisana do 

zwrotu subwencja oświatowa przez Ministra Finansów w wyniku przeprowadzonej przez Urząd 

Kontroli Skarbowej kontroli za rok 2011.  
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Zwrot subwencji Oświatowej w takiej wysokości dotyczy wykazanych przez Dyrektora MOW  

w Gostchorzy Pana Michalika 5 uczniów skierowanych do placówki, którzy na dzień 30 września  

nie zgłosili się do placówki, nie zostali odrejestrowani w dzienniku obecności i wpisani do rejestru,  

a zgłosili się np. 3, 11, 23 października 2010 roku. Pan dyrektor wykazał ich w SIO według stanu  

na dzień 30 września. Minister Edukacji rozliczając subwencję według kryterium podziału, czyli 

danych statystycznych, naliczył subwencję dla Powiatu. Po latach Urząd Kontroli Skarbowej  

na zlecenie Ministra Finansów przeprowadził kontrolę danych statystycznych na terenie Polski  

i wszystkie statystyczne błędy, które wykazały placówki zostały odrejestrowane i przypisane  

do zwrotu, jako nienależnie pobrana subwencja. Nie jest ważne, że placówka działała od 1 września, 

a w październiku zgłosili się do Placówki uczniowie niedoprowadzeni w dniu 30 września, a my 

dotację dla nich dajemy od 1 stycznia 2011 roku. Był system podziału środków i w systemie podziału 

środków wykazane dane statystyczne na dzień 30 września nie były zgodne z rzeczywistością.  

Przypisana do zwrotu subwencja jest zasadna w ocenie Ministra Finansów. Na dzień dzisiejszy 

sytuacja jest taka, że były złożone odwołania od decyzji i zostały utrzymane w mocy. Aktualnie 

złożona jest skarga na decyzję Ministra Finansów w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w której 

wystąpiliśmy  również o w wstrzymane przekazania naliczonej do zwrotu subwencji. Pomimo wniosku 

o wstrzymanie egzekucji przyszło wezwanie do zapłaty, od którego trzeba potem naliczać odsetki 

niezależnie od wyroku WSA. Musimy liczyć się z tym, że według systemu podziału subwencji 

dostaliśmy 279.000 złotych więcej, a za błąd Pana dyrektora próbujemy teraz zapłacić. Ten błąd 

regulujemy pomniejszeniem dotacji w MOW w Gostchorzy, co i tak nie będzie skutkowało 

pomniejszeniem dotacji w rozliczeniu średniorocznej liczby uczniów. Jeżeli wyrok będzie dla nas 

korzystny, to Minister zwróci nam te pieniądze.  

Pozostałe zmiany w budżecie dotyczą zmian wydatków w zakresie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie pomiędzy paragrafami, finansowanych z dotacji Wojewody oraz z PFRON podział środków 

z odpisów na obsługę zadań PEFRON. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w ramach 

własnego budżetu z wydatków bieżących zwiększamy 23.000 złotych na opracowanie dokumentacji 

inwestycyjnej. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym zmniejszamy 279.000 złotych,  

a w gospodarce komunalnej zwiększamy wydatki o 14.415 złotych finansowane ze środków 

WFOŚiGW. 

O godzinie 1325 z sali obrad wyszła Radna Józefa Rychlik. Od tej pory w sesji bierze udział 19 Radnych. 

Radny Sławomir Piotrowski podziękował, za odpowiedź na interpelację, złożoną przez Niego na 

poprzedniej sesji. Według przedstawionej informacji interesujący jest rok 2014, gdzie dotacja 

przekazana przez Starostwo na rzecz Wojnowa była dużo wyższa, bo prawie 3.000.000 złotych, niż 

środki, które otrzymaliśmy. Zapytał, na co były te środki ? Z informacji wynika również, że Starostwo 

składało wnioski do MEN o zwiększenie subwencji oświatowej. Oprócz jednego, wszystkie wnioski 

zostały rozpatrzone negatywnie.  
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Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w trakcie roku 2014 Ośrodek MOW dwukrotnie zwiększył liczbę 

uczniów i różnicę musieliśmy pokryć z naszego budżetu. System naliczania środków na uczniów 

przedstawiła wcześniej Pani Skarbnik. O zwiększenie subwencji oświatowej składane są wnioski do 

Ministra Edukacji Narodowej, ale tylko od Niego zależy, czy ją zwiększy, czy nie.  

Skarbnik Powiatu Pelagia Piątek poinformowała, że kolumna 3, 4 i 5 obrazuje całą  informację na 

temat finansowania MOW-ów. Wojnów był założony rok wcześniej. Od września do grudnia nie 

dostawał dotacji, bo taka jest zasada. Dotacje dostawał od stycznia, a naliczona subwencja była 

według danych statystycznych, wykazanych w SIO na dzień 30 września poprzedniego roku.  

W Wojnowie na dzień 30 września wskazano 10-ciu wychowanków i na tych 10-ciu Minister naliczył 

subwencję. Ośrodek zgłosił do dotowania 40-tu wychowanków, bo tak zakładano. Faktycznie średnio 

w 2014 roku przebywało 38,51 wychowanków i ustawowo jednostka samorządu terytorialnego musi 

dotować tych uczniów. Kosztowało to nas 2.180.000 złotych. Wszystkie wnioski o zwiększenie  

w 2014 roku rozpatrzono negatywnie. W roku 2017 Minister powinien nam skorygować subwencję  

o ok. 1.500.000 złotych z tytułu błędu w SIO wykazanego przez MOW w Gostchorzy, ale od września 

Pan Michalik założy nową Placówkę w nowo wybudowanym obiekcie i zgłosił już 70-ciu uczniów,  

do dotowania, na których nie dostaniemy pieniędzy.    

Przewodniczący Rady zapytał, czy w sprawie uchwały budżetowej ktoś chciałby jeszcze zabrać  

głos ? 

Ponieważ chętnych do zabrania głosu nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za 

podjęciem Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu 

Siedleckiego ?  

  - „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 19 Radnych  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 Radnych 

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXVI/162/2017 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej 

na 2017 rok Powiatu Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 14 do protokołu.  

Ad. 9.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 9 porządku obrad: 

„Interpelacje i zapytania radnych”.  Zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?  

Radny Jan Kuć poruszył sprawę dzierżawy obwodów łowieckich. W Gminie Kotuń powstał bardzo 

duży konflikt pomiędzy myśliwymi a mieszkańcami gminy. Wie, że przedłużanie umów na dzierżawę 

odbywa się automatem, ale może w niektórych przypadkach należy odmówić przedłużenia umowy. 

Jeżeli będzie zamiar podpisania kolejnej umowy dzierżawy terenu na Gminie Kotuń, to prosi, żeby 

przed podpisaniem takiej umowy odbyło się wspólne spotkanie sołtysów ze Starostą. Należy 

wysłuchać ich argumentów, tym bardziej że żaden z członków Koła Myśliwskiego nie ma gruntów na 

tym terenie.   
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Wicestarosta Siedlecki Michał Okniński poinformował, że umowy zostały już podpisane, ale nie  

z Kołem „Junior”. Podpisanie tej umowy zostało wstrzymane, ponieważ do Starostwa docierały już 

sygnały o niezadowoleniu mieszkańców Gminy Kotuń.  W dniu 29 marca w Gminie odbędzie się w tej 

sprawie spotkanie organizowane przez Wójta z mieszkańcami, sołtysami i myśliwymi. Od ustaleń, 

które tam zapadną będzie zależało podpisanie umowy.    

Radny Bartłomiej Kurkus powiedział, że podobno problem jest taki, że myśliwi stawiają bez zgody 

rolników „zwyżki” na ich polach. Nie byłoby tego problemu, gdyby myśliwi pytali rolników, czy wrażają 

na to zgodę. Stwierdził, że z tymi umowami trzeba być ostrożnym. Jeżeli nie wydzierżawimy obwodu 

łowieckiego, to samorząd bierze na siebie odpowiedzialność za wyrządzone szkody.  

Wicestarosta Siedlecki Michał Okniński odpowiedział, że na podpisanie umowy jest jeszcze czas. 

Na chwilę obecną żadnych szkód nie ma, bo nie rosną ani ziemniaki, ani kukurydza.  

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos ? 

Radny Bartłomiej Kurkus poruszył sprawę przetargów na remonty dróg. Uważa, że powinny być one 

przeprowadzone już w miesiącu styczniu, aby na wiosnę, przy ładnej pogodzie można było rozpocząć 

pierwsze prace na drogach. Przy późnym rozstrzygnięciu przetargów, z dużym opóźnieniem można 

rozpocząć prace drogowe.  

Radny złożył wniosek o usługi równarką drogi 3606 Żelków - Chlewiska na odcinku od miejscowości 

Cisie Zagrudzie w kierunku do krzyża w Chlewiskach. To jest ok. 600 metrów i na odcinku  

od stabilizacji w Chlewiskach do miejscowości Nowaki. Tam jest ok. 1000 metrów. Przy czym ten 

odcinek w kierunku Cisia, czyli w kierunku, gdzie jest droga gruntowa, należy jednocześnie  

„doziarnić”. Jeśli chodzi o inne drogi gruntowe, to też należy je wyremontować. Wyraził nadzieję,  

że środki na to są. Zapytał, kiedy będzie to zrealizowane ?  

Wicestarosta Siedlecki Michał Okniński odpowiedział, że nie sposób jest dokonać remontów  

do końca kwietnia na całej gminie. Równarka zostanie skierowana na drogę w najbliższych dniach.      

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że żeby wiedzieć, ile, czego zamówić, to najpierw trzeba 

dokonać oszacowania. Z wieloletniej praktyki wynika, że wcześniej niż od 15 kwietnia remonty dróg 

nie są wykonywane z uwagi na warunki atmosferyczne. 

Radny Wiesław Klimek  zgłosił profilowanie drogi równarką na odcinku Koszewnica – Łączka – 

Żeliszew Duży. Są to dwa odcinki drogi żwirowo-gruntowej.  

Radny Piotr Dymowski uważa, że tego typu wnioski powinny być składane na piśmie, a nie na sesji.  

Radny Bartłomiej Kurkus odpowiedział, że część wniosków jest składanych na piśmie. Uważa,  

że podczas sesji Radni również mogą zgłaszać wnioski.  
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Radny Jan Kuć uważa, że po zimie należy zapewnić taką ilość wykonawców, aby łatanie dziur 

odbyło się dosyć szybko. Jego zdaniem należałoby nawiązać w tym zakresie szerszą współpracę  

z gminami. Tak, jak w ubiegłym roku nawiązana została współpraca z Gminą Przesmyki.  Wójtowie 

wiedzą, gdzie trzeba najpilniej połatać dziury. 

Radny Marian Sekulski poinformował, że otrzymał informację, że w Powiecie Łukowskim zostały do 

lasu wypuszczone wilki. Osobiście jest zaniepokojony tym faktem. Poprosił o sprawdzenie,  

czy informacja ta jest prawdziwa i czy wilków nie ma na naszym terenie.  

Wicestarosta Siedlecki Michał Okniński odpowiedział, że zainteresuje się tym tematem.  
 

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. 10.  

Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 8 ust. 6 Statutu Powiatu Siedleckiego   

o godzinie 1350 Przewodniczący Rady zakończył obrady wypowiadając formułę: „Zamykam XXVI 

nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu Siedleckiego”.   

                Na tym protokół zakończono.   

                                                                       Przewodniczył:  

               

                                                                                         PRZEWODNICZĄCY RADY  

           

            /-/  Zygmunt Wielogórski     

 

Protokółowała: 

/-/ Hanna Krupa 

 


