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RADA POWIATU 
   w Siedlcach 

BR.0002.3.2017 

 

PROTOKÓŁ Nr XXVII/2017  

z  XXVII Sesji Rady Powiatu w Siedlcach, 

odbytej w dniu 28 kwietnia 2017 roku 

w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40 

 

 

 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski o godzinie 1300 otworzył Sesję 

wypowiadając formułę: „Otwieram XXVII Sesję Rady Powiatu w Siedlcach”. Powitał 

Delegację Rejonu Dubieńskiego Ukrainy, z którą Powiat Siedlecki nawiązał  

od niedawna kontakty, Laureatów Nagrody Starosty Siedleckiego, Laureatów Konkursu 

„Dzielnicowy Roku 2016”, pozostałych 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. Nieobecna jest Radna Józefa Rychlik. 

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

Do pełnienia funkcji sekretarzy podczas sesji wskazał Radnych: Benona Kuklę  

i Grzegorza Pomikło. Zapytał, 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 terminie, 

miejscu sesji wraz z porządkiem obrad i kompletem materiałów otrzymali wszyscy 

Radni. Niemniej wnioskuje o wprowadzenie pod dzisiejsze obrady punktu: „Podjęcie 

Uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa”. Zapytał, 

czy ktoś jeszcze chciałby zgłosić jakiś wniosek ? 

Ponieważ inne wnioski nie zostały zgłoszone, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest 

za wprowadzeniem do dzisiejszego porządku obrad punktu: „Podjęcie Uchwały  

w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa” ? 

 - „za” wprowadzeniem tego punktu porządku obrad głosowało 20 Radnych 
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Przewodniczący Rady stwierdził, że Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na 

wprowadzenie do porządku obrad punktu: „Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia 

wezwania do usunięcia naruszenia prawa”. Punkt ten zostanie umieszczony po punkcie 

25 jako punkt 26. Pozostałe punkty ulegną przesunięciu o jedno miejsce w dół.  

Następnie zapytał, kto jest za przyjęciem dzisiejszego porządku obrad wraz  

z dodatkowym punktem ?  

 - „za” przyjęciem porządku obrad głosowało 20 Radnych 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad, który 

będzie realizowany według kolejności:  

1. Otwarcie obrad. 
2. Wnioski do porządku obrad. 
3. Wręczenie Nagród Starosty Siedleckiego za działalność w 2016 roku. 
4. Wręczenie wyróżnień Starosty Siedleckiego w konkursie „Dzielnicowy Roku 2016”. 
5. Prezentacja Rejonu Dubieńskiego Obwodu Rówieńskiego Ukrainy. 
6. Przyjęcie Protokołu Nr XXV/2017 z Sesji Rady Powiatu odbytej w dniu 24 lutego 

2017 roku i Nr XXVI/2017 z Sesji odbytej w dniu 28 marca 2017 roku. 
7. Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu. 
8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach  

w 2016 roku.  
9. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze Powiatu 

Siedleckiego w 2016 roku.  
10. Przyjęcie informacji o działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa w 2016 roku.  
11. Przyjęcie informacji o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Siedleckim i działalności 

Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2016 roku.  
12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Mordach w 2016 roku.  
13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno- 

Wychowawczego w Stoku Lackim w 2016 roku.  
14. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Stoku Lackim w 2016 roku.  
15. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Siedlcach w 2016 roku oraz Wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej  
i Zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej.  

16. Przyjęcie sprawozdania z działalności Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”  
w Chlewiskach w 2016 roku.  

17. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Siedleckiego  
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w roku 2016.  

18. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON  
w 2016 roku.  

19. Przyjęcie informacji o zrealizowanych inwestycjach i remontach w Powiecie 
Siedleckim w 2016 roku.  

20. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie powiatu siedleckiego.  

21. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych.  
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22. Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zbuczyn zadania powiatu  
z zakresu dróg powiatowych.  

23. Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Mordy zadania powiatu  
z zakresu dróg powiatowych.  

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

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

26. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia 
prawa. 

27. Informacja Przewodniczącego Rady: 
28. Interpelacje i zapytania Radnych. 
29. Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 3. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 3: 

„Wręczenie Nagród Starosty Siedleckiego za działalność w 2016 roku”. Poinformował, 

że punkt ten poprowadzi Pan Radosław Strzaliński – Kierownik Wydziału Promocji  

i Rozwoju. W tym momencie udzielił Mu głosu. 

Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Radosław Strzaliński poinformował,  

że Nagrody Starosty Siedleckiego, to wyróżnienia przyznawane osobom, których 

dorobek, działalność oraz zaangażowanie w znaczący sposób przyczyniły się do 

rozwoju Powiatu Siedleckiego. W edycji za rok 2016 Kapituła przyznała Nagrody  

w dwóch kategoriach: działalności społecznej, samorządowej i ofiarności w służbie 

publicznej oraz działalności gospodarczej. 

W Dziedzinie działalności Społecznej Laureatami Nagrody zostali: 

Pan Zbigniew Jajszczak, Pan Tadeusz Kamont i Pan Ireneusz Kaługa.  

W Dziedzinie działalności Gospodarczej Laureatką została Pani Urszula Sztandera-

Kardaszńska. 

 

W tym miejscu Pan Radosław Strzaliński przedstawił sylwetki i osiągnięcia zawodowe 

Laureatów (załącznik nr 2 do protokołu) 

Wójt Gminy Skórzec Stanisław Kaliński przedstawił historię powstania Firmy 

rodzinnej, obecnie zarządzanej przez Panią Urszulę Sztanderę - Kardaszńską. 

Pogratulował Jej Nagrody Starosty i życzył całej rodzinie i Firmie dalszego rozwoju  

i powodzenia.  

 

Panowie Dariusz Stopa – Starosta Siedlecki i Zygmunt Wielogórski - Przewodniczący 

Rady wręczyli wszystkim Laureatom statuetki, dyplomy oraz nagrody pieniężne. 
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Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski w imieniu Radnych Powiatu serdecznie 

pogratulował Laureatom Nagrody Starosty Siedleckiego. Uważa, że wszyscy są 

przedstawicielami wielkiej rzeszy ludzi zaangażowanych w działalność społeczną na 

terenie naszego Powiatu.  Życzył Im wszystkiego dobrego.  

O godzinie 1320 na sesję przyszła Radna Józefa Rychlik. Od tej pory w obradach bierze udział 

21 Radnych. 

Ad. 4. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 4: 

„Wręczenie wyróżnień Starosty Siedleckiego w konkursie „Dzielnicowy Roku 2016”. 

Poinformował, że wyboru Dzielnicowych dokonali mieszkańcy Powiatu. Starosta 

postanowił uszanować tą wolę i w jakiś sposób najpopularniejszych Dzielnicowych 

wyróżnić. O poprowadzenie tego punktu ponownie poprosił Radosława Strzalińskiego – 

Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju. 

Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Radosław Strzaliński poinformował,  

że Komenda Miejska Policji w Siedlcach podsumowała plebiscyt „Najpopularniejszy 

Dzielnicowy roku 2016 zorganizowany na terenie garnizonu mazowieckiego. 

Głosowanie było przeprowadzone w formie ankiety. Na podstawie największej liczby 

oddanych głosów na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach trzy 

pierwsze miejsca w konkursie zajęli dzielnicowi: 

1. aspirant sztabowy Zbigniew Jerzykowski z Komisariatu Policji w Mordach 

2. starszy aspirant Tomasz Cześnik z Komisariatu Policji w Skórcu 

3. aspirant sztabowy Jacek Mędza z Komisariatu Policji w Mokobodach 

 

Panowie Dariusz Stopa – Starosta Siedlecki i Zygmunt Wielogórski - Przewodniczący 

Rady pogratulowali wyróżnionym Dzielnicowym i wręczyli Im podarunki. 

(Pełniejsza informacja na temat przeprowadzonego konkursu stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu) 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski podziękował Radosławowi 

Strzalińskiemu za przeprowadzenie uroczystości i udzielił głosu Komendantowi 

Miejskiemu Policji w Siedlcach. 

Komendant Miejski Policji w Siedlcach mł. insp. Janusz Celiński w imieniu 

wyróżnionych Dzielnicowych, w imieniu własnym i wszystkich policjantów, którzy dbają 

o bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Siedleckiego podziękował Staroście za to,  

że zauważył i docenił fakt, że trzech pierwszych dzielnicowych jest z Powiatu 

Siedleckiego, bo w konkursie startowało 27 Dzielnicowych – 12 z Powiatu Siedleckiego 

i 15 obsługujących Miasto Siedlce.  
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Wyraził przekonanie, że wyróżnienia w takiej znakomitej formie i udział w sesji Rady 

bardzo pozytywnie wpłynie na dalszą służbę zarówno tych Dzielnicowych, jak  

i pozostałych. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski udzielił głosu Panu Zbigniewowi 

Jajszczakowi Laureatowi Nagrody Starosty. 

Pan Zbigniew Jajszczak przedstawił dorobek jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Rudniku Małym gm. Wodynie. Podkreślił, że dzisiejsze wyróżnienie jest dla Niego 

największym zaszczytem i sukcesem. Sukces jest zawsze efektem pracy zespołowej  

i wzajemnych inspiracji. Podziękował grupom osób, z którymi może dzielić ten sukces: 

mieszkańcom Rudnika Małego, Rudnika Dużego i Konar, wszystkim druhom i druhnom, 

żonie oraz Adamowi Stosio i Annie Dzięcioł za zgłoszenie Jego kandydatury do tej 

Nagrody. Szczególne podziękowania złożył wójtowi Gminy Wodynie Wojciechowi 

Klepackiemu za zaufanie i wspieranie realizacji pomysłów. Zadeklarował, że nie 

spocznie na laurach, a Nagroda ta jest świadectwem, że warto działać.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski o godzinie 1345 ogłosił 15-to minutową 

przerwę w obradach. 

O godzinie 1400 wznowił obrady po przerwie. Stwierdził, że w obradach bierze udział 21 

Radnych. 

Ad. 5. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 5: 

„Prezentacja Rejonu Dubieńskiego obwodu Rówieńskiego Ukrainy”. O kilka słów 

wprowadzenia poprosił Starostę. 

Starosta Dariusz Stopa poinformował, że na nasze zaproszenie przyjechał Pan Jurij 

Parfeniuk – Starosta Rejonu Dubieńskiego Ukrainy wraz z delegacją. W miesiącu lutym 

nasza delegacja przebywała na terenie Ukrainy. Pojawiła się propozycja współpracy 

pomiędzy Powiatem Siedleckim, a Rejonem Dubieńskim. Dzisiaj chciałby, aby Radni 

zapoznali się z tym Rejonem. Starosta przedstawi ten Rejon i ma nadzieję,  

że w najbliższej przyszłości Radni podejmą Uchwałę, która umożliwi podpisanie umowy 

o wzajemnej współpracy. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski poprosił Starostę Rejonu Dubieńskiego 

o przedstawienie prezentacji tego Rejonu Ukrainy.  

Starosta Rejonu Dubieńskiego Ukrainy Jurij Parfeniuk na wstępie podziękował za 

zaproszenie. Jest zadowolony, że może tu być. Ma nadzieję, że prezentacja 

Dubieńskiego Rejonu pozwoli wszystkim go poznać. Następnie rozpoczął prezentację 

wizualną. (wersja papierowa prezentacji stanowi załącznik nr 4 do protokołu) 
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Po zakończeniu prezentacji Starosta podziękował za uwagę i wyraził nadzieję,  

że wzajemna współpraca będzie się rozwijała i że będzie to współpraca na dobrym 

poziomie z korzyścią dla Rejonu Dubieńskiego i Powiatu Siedleckiego. 

Starosta Dariusz Stopa poinformował, że wzajemne kontakty zostały nawiązane dzięki 

Wójtowi Gminy Kotuń, bo Jego szkoła współpracuje ze szkołą w Krzemieńcu. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski podziękował za ciekawą prezentację. 
 

Ad. 6.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 6 

porządku obrad: „Przyjęcie Protokołu Nr XXV/2017 z Sesji Rady Powiatu odbytej w dniu 

24 lutego 2017 roku i Nr XXVI z Sesji odbytej w dniu 28 marca 2017 roku”. Nadmienił, 

że protokoły tradycyjnie były do wglądu w Biurze Rady, jak również zostały przesłane 

Radnym drogą e-mail. Poinformował, że do chwili obecnej nie wpłynęły żadne uwagi. 

Zapytał, czy ktoś chciałby teraz zgłosić jakieś uwagi ?  

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

protokołów z XXV i XXVI Sesji Rady Powiatu w Siedlcach ? 

 - „za” przyjęciem protokołu głosowało 21 Radnych 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21 Radnych 

jednogłośnie przyjęła Protokół Nr XXV/2017 z Sesji Rady Powiatu odbytej w dniu  

24 lutego 2017 roku i Nr XXVI z Sesji odbytej w dniu 28 marca 2017 roku. 

Ad. 7. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 7 punktu 

porządku obrad: „Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu”. Nadmienił, że 

sprawozdanie sporządzone jest za okres od 13 lutego do 10 kwietnia 2017 roku. 

Zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby 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 21 Radnych 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że w obecności 21 Radnych, 

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu. Stanowi 

ono załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Ad. 8. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 8 punktu 

porządku obrad: „Przyjęcie sprawozdania z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu  

w Kisielanach w 2016 roku”. 
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Poinformował, że sprawozdanie to było omawiane i zostało pozytywnie zaopiniowane 

przez wszystkie stałe Komisje Rady Powiatu. Zapytał, czy w tej sprawie ktoś 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 21 Radnych 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że w obecności 21 Radnych, 

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym 

Wzgórzu w Kisielanach w 2016 roku. Stanowi ono załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu. 

Ad. 9.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 9 punktu 

porządku obrad: „Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze 

Powiatu Siedleckiego w 2016 roku”. Poinformował, że informacja ta była rozpatrywana  

i przyjęta przez Komisję Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisję 

Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Zapytał, czy w tym punkcie ktoś 

chciałby zabrać głos ? 

Po chwili stwierdził, że brak chętnych do zabrania głosu oznacza, że informacja o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2016 roku została 

przez Radę Powiatu przyjęta. Stanowi ona załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Ad. 10.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 10 punktu 

porządku obrad: „Przyjęcie informacji o działalności Biura Powiatowego Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2016 roku”. Poinformował, że informacja ta 

była rozpatrywana i przyjęta przez Komisję Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. 

Zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ? 

Po chwili stwierdził, że brak chętnych do zabrania głosu oznacza, że informacja  

o działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

w 2016 roku została przez Radę Powiatu przyjęta. Stanowi ona załącznik nr 8 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. 11.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 11 punktu 

porządku obrad: „Przyjęcie informacji o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Siedleckim  

i działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2016 roku”.  
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Poinformował, że informacja ta była rozpatrywana i przyjęta przez Komisję 

Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. Następnie zapytał, czy ktoś 

w tym punkcie chciałby zabrać głos ?  

Po chwili stwierdził, że głosów do dyskusji nie ma, co oznacza, że informacja  

o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Siedleckim i działalności Powiatowego Urzędu 

Pracy w Siedlcach w 2016 roku została przez Radę Powiatu przyjęta. Stanowi ona 

załącznik nr  9 do niniejszego protokołu. 

Ad. 12. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 12 punktu 

porządku obrad: „Przyjęcie sprawozdania z działalności Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Mordach w 2016  roku”. Poinformował, że sprawozdanie to było 

rozpatrywane i pozytywnie zaopiniowane przez wszystkie stałe Komisje Rady Powiatu. 

Następnie zapytał, czy w tym punkcie 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 21 Radnych 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że w obecności 21 Radnych, 

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Mordach w 2016 roku. Stanowi ono załącznik nr 10 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. 13. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 13 punktu 

porządku obrad: „Przyjęcie sprawozdania z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Stoku Lackim w 2016 roku”. Poinformował, że sprawozdanie to 

omawiane było i pozytywnie zaopiniowane przez wszystkie stałe Komisje Rady. 

Następnie zapytał, czy w tym punkcie 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 21 Radnych 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że w obecności 21 Radnych, 

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim w 2016 roku. Stanowi ono załącznik nr 11 

do protokołu. 

 



9 

 

Ad. 14. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 14 punktu 

porządku obrad: „Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim w 2016 roku”. Poinformował,  

że sprawozdanie to było pozytywnie zaopiniowane przez wszystkie stałe Komisje Rady 

Powiatu. Zapytał, czy w tym punkcie 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 21 Radnych 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że w obecności 21 Radnych, 

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim w 2016 roku. Stanowi ono załącznik  

nr 12 do niniejszego protokołu. 

Ad. 15.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 15 punktu 

porządku obrad: „Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Siedlcach w 2016 roku oraz Wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej 

i Zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej”. Poinformował, że 

sprawozdanie to było pozytywnie zaopiniowane przez wszystkie stałe Komisje. 

Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?  

Po chwili stwierdził, że nie ma chętnych do zabrania głosu i przystąpił do głosowania. 

Zapytał, kto jest za przyjęciem tego sprawozdania ? 

 - „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 21 Radnych 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że w obecności 21 Radnych, 

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Centrum Pomocy 

Rodzinie w Siedlcach w 2016 roku oraz Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej  

i Zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej. Stanowi ono załącznik  

nr 13 do protokołu. 

Ad. 16. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 16 punktu 

porządku obrad: „Przyjęcie sprawozdania z działalności Domu Pracy Twórczej 

„Reymontówka” w Chlewiskach w 2016 roku”. Poinformował, że było ono pozytywnie 

zaopiniowane przez wszystkie stałe Komisje Rady. Następnie zapytał, czy w tym 

punkcie ktoś ma pytania ?  
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Ponieważ pytań nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem tego 

sprawozdania ? 

 - „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 21 Radnych 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że w obecności 21 Radnych, 

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Domu Pracy Twórczej 

„Reymontówka” w Chlewiskach w 2016 roku. Stanowi ono załącznik nr 14 do  

protokołu. 

Ad. 17. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 17 punktu 

porządku obrad: „Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu 

Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w roku 2016”. Poinformował, że sprawozdanie to było 

pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki 

Społecznej. Zapytał, czy w tej sprawie ktoś 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 21 Radnych 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że w obecności 21 Radnych, 

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z realizacji Programu współpracy 

Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016. Stanowi ono załącznik 

nr 15 do niniejszego protokołu. 

Ad. 18. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 18 punktu 

porządku obrad: „Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań finansowanych ze środków 

PFRON w 2016 roku”. Poinformował, że sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała 

Komisja Budżetu, Komisja Rewizyjna oraz Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia  

i Opieki Społecznej. Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś 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 21 Radnych 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że w obecności 21 Radnych, 

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych  

ze środków PFRON w 2016 roku. Stanowi ono załącznik nr 16 do niniejszego 

protokołu. 



11 

 

Ad. 19. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 19 punktu 

porządku obrad: „Przyjęcie informacji o zrealizowanych inwestycjach i remontach  

w Powiecie Siedleckim w 2016 roku”. Poinformował, że informację pozytywnie 

zaopiniowała Komisja Budżetu oraz Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa 

Publicznego i Rynku Pracy. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos ? 

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

jest za przyjęciem tej informacji ? 

 - „za” przyjęciem tej informacji głosowało 21 Radnych 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że w obecności 21 Radnych, 

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła informację o zrealizowanych inwestycjach  

i remontach w Powiecie Siedleckim w 2016 roku. Stanowi ona załącznik nr 17 do 

protokołu. 

Ad. 20. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 20 

porządku obrad: „Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia rozkładu rodzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu siedleckiego”. Poinformował, że projekt tej 

Uchwały (załącznik nr 18 do protokołu) pozytywnie zaopiniowała Komisja Oświaty, 

Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Następnie zapytał, czy w tej sprawie ktoś 

chciałby zabrać głos ? 

Starosta Siedlecki Dariusz Stopa poinformował, że projekt tej Uchwały był 

sporządzony dużo wcześniej. W międzyczasie zmienił się Dziennik Ustaw, w którym 

ogłoszony jest tekst jednolity Ustawy. W podstawie prawnej tego projektu zamiast 

powołanie się na „Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn.zm.” powinno być: „Dz.U.  

z 2016 r. poz. 2142 z późn.zm.”. Poprosił o naniesienie tej poprawki.   

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski zapytał, czy są pytania ? 

Ponieważ pytań nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem 

Uchwały w sprawie ustalenia rozkładu rodzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 

powiatu siedleckiego wraz ze zgłoszoną korektą ? 

 - „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 21 Radnych 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21 Radnych  

jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu rodzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 19 do  

protokołu. 
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Ad. 21. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 21 

porządku obrad: „Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych”. 

Projekt tej Uchwały (załącznik nr 20 do protokołu) został pozytywnie zaopiniowany 

przez Komisję Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy”. 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 21 Radnych 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu  

w obecności 21 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXVII/163/2017 w sprawie 

ustalenia przebiegu dróg powiatowych. Stanowi ona załącznik nr 21 do niniejszego 

protokołu. 

Ad. 22. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 22: 

„Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zbuczyn zadania powiatu z zakresu 

dróg powiatowych”. Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 22 do 

protokołu) pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Komisja Infrastruktury, 

Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. Następnie zapytał, czy ktoś chciałby 

zabrać głos ?  

Po chwili stwierdził, że chętnych do zabrania głosu nie ma i przystąpił do głosowania. 

Zapytał, kto jest za podjęciem tej Uchwały ? 

 - „za” podjęciem tej uchwały głosowało 21 Radnych 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu  

w obecności 21 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXVII/164/2017 w sprawie 

powierzenia Gminie Zbuczyn zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych. Stanowi 

ona załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. 

Ad. 23. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 23: 

„Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Mordy zadania powiatu  

z zakresu dróg powiatowych”. Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 24 do 

protokołu) pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Komisja Infrastruktury, 

Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. Następnie zapytał, czy ktoś chciałby 

zabrać głos ?  



13 

 

Po chwili stwierdził, że chętnych do zabrania głosu nie ma i przystąpił do głosowania. 

Zapytał, kto jest za podjęciem tej Uchwały ? 

 - „za” podjęciem tej uchwały głosowało 21 Radnych 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu  

w obecności 21 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXVII/165/2017 w sprawie 

powierzenia Miastu i Gminie Mordy zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych. 

Stanowi ona załącznik nr 25 do niniejszego protokołu. 

Ad. 24. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 24: 

„Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Siedleckiego na lata 2017-2020”. Poinformował, że projekt tej Uchwały 

(załącznik nr 26 do protokołu) pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Komisja 

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 podjęciem tej Uchwały ? 

 - „za” podjęciem tej uchwały głosowało 21 Radnych 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu  

w obecności 21 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXVII/166/2017  

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Siedleckiego na lata 2017-2020. Stanowi ona załącznik nr 27 do niniejszego protokołu. 

Ad. 25. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 25 punktu: 

„Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok 

Powiatu Siedleckiego”. Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 28 do 

protokołu) pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Komisja Infrastruktury, 

Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. Następnie zapytał, czy ktoś chciałby 

zabrać głos ?  

Radny Bartłomiej Kurkus odnośnie pojawienia się w nagłym trybie dziewięciu zadań 

inwestycyjnych na kwotę ponad 4.000.000 złotych zapytał, dlaczego tego się nie 

planuje. Rozumie, że w trakcie roku budżetowego można dokonać zmian jednego, czy 

dwóch zadań, ale nie tylu. W większości te zadania nie były wnioskowane przy 

planowaniu budżetu na ten rok.  
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Jak to się dzieje, tym bardziej, że tutaj jest wielka obawa Radnych Klubu PiS o to,  

że z prawie 2.300.000 złotych nadwyżki budżetowej zwiększa się zadłużenie. Nie są to 

zadania z finansowaniem ze źródeł zewnętrznych, tylko są to zadania lokalne na 

kilkaset tysięcy złotych każde z nich. Dlaczego tak się dzieje i dlaczego w takim trybie ? 

Starosta Siedlecki Dariusz Stopa poinformował, że w tym roku przetargi są dużo 

droższe i wzrasta cena masy bitumicznej. W związku z tym pojawiła się taka sytuacja, 

że nawet przy tej „Schetynówce” były ogłaszane trzy przetargi. Za trzecim przetargiem 

cena wyniosła prawie 1.400.000 złotych, więc trzeba podjąć decyzję, czy ją robimy, czy 

nie. Zarząd chce ją zrobić. Ponadto Klub Radnych PiS prosił, aby przy różnych 

inwestycjach uwzględniać również wnioski Klubu. Są też wnioski Klubu Radnych PSL. 

Rozpatrując te wnioski starał się w jakiś sposób część tych wniosków, w miarę 

możliwości, zrealizować. Sytuacja finansowa jest bardzo dobra i Zarząd zdecydował  

o wprowadzeniu kilku mniejszych, ale istotnych inwestycji, aby zadowolić Radnych 

Klubów oraz mieszkańców, którzy też składają wnioski. 

Radny Marian Sekulski podziękował za wprowadzenie inwestycji na drodze Nr 3648. 

Zapytał, czy to będzie zrobiony już cały ciąg, czy jeszcze nie ? 

Starosta Siedlecki Dariusz Stopa poinformował, że odcinek tej drogi obejmuje od tej 

miejscowości, gdzie jest zrobiona do miejscowości Wodynie włącznie.  

Radny Bartłomiej Kurkus powiedział, że bardzo się cieszy z tego, że wiele doraźnych 

potrzeb jest realizowanych. Poinformował, że w myśl tego, co powiedział Starosta, 

przygotował interpelację na piśmie, dotyczącą dużo drobniejszych rzeczy, ale o tym 

powie później. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze 

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 21 Radnych 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu  

w obecności 21 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXVII/167/2017 

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

Stanowi ona załącznik nr 29 do niniejszego protokołu. 

Ad. 26. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 26: 

„Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa”. 

Nadmienił, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 30 do protokołu) Radni otrzymali w dniu 

dzisiejszym przed sesją.  
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Poinformował, że w okresie pomiędzy sesjami od Radcy Prawnego Leszka 

Chmielewskiego, reprezentującego Jana Michalika prowadzącego Młodzieżowy 

Ośrodek Wychowawczy w Gostchorzy wpłynęło wezwanie do usunięcia naruszenia 

prawa powstałego w wyniku uchwalenia Uchwały Rady Powiatu w Siedlcach z dnia  

29 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu 

siedleckiego przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu  

i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. Po szczegółowym 

przeprowadzeniu analizy oczekiwań Pana Jana Michalika, związanych z wezwaniem 

Zarząd Powiatu w porozumieniu ze mną uznał, że prawo w tym zakresie nie zostało 

naruszone. W związku z tym przygotowany został projekt Uchwały, który właśnie Radni 

otrzymali. Następnie zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos ? 

Radny Sławomir Piotrowski powiedział, że z wypowiedzi Przewodniczącego wynika, 

że może to być skarga, tylko pytanie: czy jest to skarga na działalność Starosty, czy na 

Radę Powiatu ?  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski odpowiedział, że nie jest to skarga na 

działalność. Jest to wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. 

Radny Sławomir Piotrowski powiedział, że z art. 222 kpa wynika, że nie „otoczka” 

decyduje o tym, czy to jest skarga tylko treść. Jeżeli treść zawiera jakiekolwiek 

znamiona skargi, to w takim przypadku powinniśmy przekazać skargę do Regionalnej 

Izby Obrachunkowej, a w myśl art. 229 kpa, jeżeli jest to skarga na starostę, to wtedy 

powinno być to poprzedzone adnotacją Komisji Rewizyjnej i projekt Uchwały powinna 

przedłożyć Komisja Rewizyjna, bądź Przewodniczący Rady, a nie Starosta. Jeżeli jest 

to skarga na Radę Powiatu, to zgodnie z art. 231 kpa powinniśmy ją przekazać do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski odpowiedział, że z całą mocą 

posiadanej w tym zakresie wiedzy oświadcza, że nie jest to skarga. Jeszcze raz 

powtórzył, że jest to wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Poprosił Radcę 

prawnego o zajęcie stanowiska. 

Radca prawny Paweł Krawczyk stwierdził, że nie dopatruje się najmniejszych 

znamion skargi na Starostę, czy na Radę Powiatu. Zdecydowanie jest to wezwanie do 

usunięcia naruszenia prawa. Zarówno z samej treści jak i z nazwania pisma 

jednoznacznie wynika, że mamy do czynienie z „wezwaniem”. Skargę sformułował 

pełnomocnik profesjonalny, w związku z tym potrafi rozróżnić instytucję skargi  

od wezwania. W sprawie podpisania projektu Uchwały wyjaśnił, że w tej sprawie 

stanowisko Rady można przedstawić  w dwojaki sposób.  
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Przewodniczący Rady mógł wystąpić do Starosty o przygotowanie stanowiska  

i w oparciu o nie przygotowanie projektu Uchwały lub mógł skorzystać z alternatywnej 

formuły i wystąpić do Starosty z bezpośrednim opracowaniem stanowiska poprzez 

przygotowanie projektu Uchwały. W tym przypadku Przewodniczący Rady skorzystał  

z pierwszej alternatywy. Odnośnie podpisu projektu Uchwały nie ważne jest to, kto go 

podpisał; Starosta, czy Przewodniczący Rady. Ważne jest to, kto zajmie stanowisko,  

a stanowisko zajmie Rada. 

Radny Sławomir Piotrowski zauważył, że w wypowiedzi Radcy przewinęło się 

sformułowanie „skarga”. Nie widząc pisma nie jest w stanie podjąć obiektywnej decyzji. 

Poza tym w uzasadnieniu pojawia się w kilku miejscach słowo „zarzut” i tutaj z czystej 

ostrożności przydałaby się porządna analiza. Często bezpieczniej jest przekazać 

skargę do rozpatrzenia organowi wyższego szczebla, niż samemu brnąć. Radca 

powiedział że skarga została przygotowana przez profesjonalistę. Żebyśmy nie popełnili 

jakiegoś błędu w podejmowaniu Uchwały, bo może dojść do przekroczenia uprawnień, 

dlatego chce rozwiać wszelkie wątpliwości. 

Przewodniczący Rady jeszcze raz poprosił Radcę o potwierdzenie stanowiska. 

Radca prawny Paweł Krawczyk stwierdził, że w piśmie, które zostało skierowane do 

Rady Powiatu nie dopatruje się znamion skargi. Ewidentnie jest to wezwanie do 

usunięcia naruszenia prawa. Jeżeli we wcześniejszej jego wypowiedzi pojawiło się 

słowo „skarga” poprosił, aby potraktować to jako lapsus.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski zapytał, czy w tej sprawie ktoś chciałby 

jeszcze zabrać głos ? 

Ponieważ nie było więcej chętnych do zabrania głosu, przystąpił do głosowania. 

Zapytał, kto jest za podjęciem tej Uchwały ? 

 - „za” podjęciem tej uchwały głosowało 19 Radnych 
 - „przeciw”      -   0 
 - „wstrzymujących się”    - 2 Radnych 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu  

w obecności 21 Radnych 19 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i 2 głosach 

„wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XXVII/168/2017 w sprawie rozpatrzenia 

wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Stanowi ona załącznik nr 31 do niniejszego 

protokołu. 

Ad. 27. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 27 

porządku obrad „Informacja Przewodniczącego Rady”.  
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Poinformował, że Wojewoda Mazowiecki stwierdził nam nieważność Uchwały  

Nr XXV/153/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie 

ustalenia wysokości miesięcznych diet przysługujących radnym Powiatu Siedleckiego. 

Po zastanowieniu się podjął decyzję, że nie będziemy odwoływać się od tego 

rozstrzygnięcia do Sądu Administracyjnego, o czym Wojewoda został powiadomiony. 

Głównym powodem stwierdzenia nieważności tej Uchwały było przede wszystkim nie 

zastosowanie obniżenia diety z tytułu nie uczestniczenia w sesji. Diety potraktowano jak 

wynagrodzenie ryczałtowe, które nie uwzględnia nieobecności. Do czasu podjęcia 

nowej Uchwały zastosowanie ma poprzednia Uchwała w tej sprawie. 

Druga informacja to taka, że Rada Powiatu w Otwocku przesłała nam stanowisko  

w sprawie zapowiadanych zmian w zakresie włączenia w struktury administracji 

rządowej powiatowych urzędów pracy. W tej sprawie zajął stanowisko Związek 

Powiatów Polskich, którego naszym delegatem jest Starosta, więc nasza Rada nie  

będzie zajmowała odrębnego stanowiska.  

Ad. 28. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 28: 

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

Radny Wiesław Klimek zgłosił dwa wnioski, wnioski, które wypłynęły od mieszkańców 

miejscowości Bojmie. Chodzi o zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na naszej drodze 

powiatowej skrzyżowanej z trasą międzynarodową Nr 2. Temat ten był już poruszany  

i mieszkańcy otrzymali obietnicę, że jak będzie modernizowana ta trasa, to wówczas 

będzie sygnalizacja świetlna. Jednak do tej pory nic się nie dzieje. W pobliżu jest 

szkoła, a brak sygnalizacji stwarza wielkie niebezpieczeństwo dla dzieci.  

Drugi wniosek dotyczy usunięcia nagromadzonej ziemi na poboczach na drodze  

od Wilczonka do Oleksina w kierunku Żdżarów. Nadmiar ziemi powoduje, że na asfalcie 

stoi woda, a poruszający się po tej drodze nie mają, gdzie się usunąć, bo pobocza na to 

nie pozwalają. 

Przewodniczący Rady powiedział, że odnośnie sygnalizacji świetnej rozumie, iż chodzi  

o podjęcie działania polegającego na skierowaniu w tej sprawie wniosku do Generalnej 

Dyrekcji Dróg. 

Radny Bartłomiej Kurkus powiedział, że do Starosty złożył interpelację, która dotyczy 

szeregu działań, dotyczących w szczególności bieżącego utrzymania dróg. W tej chwili 

nie będzie o nich mówił. Oprócz tego, co zostało złożone chciałby, aby Pani Kierownik 

Wydziału Dróg zanotowała potrzebę budowy dalszej części chodnika w miejscowości 

Bojmie. Oczywiście Wójt Gminy Kotuń nie uchyla się od ewentualnych możliwości 

współfinansowania tego zadania.  
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Druga sprawa dotyczy ciągu drogowego Żeliszew-  Niechnabrz-Koszewnica. Są tam 

pewne problemy z odprowadzaniem wody do rowów przy drogach powiatowych. Należy 

oczyścić te rowy. 

Radny poinformował, że otrzymał odpowiedź na pismo dotyczące składowiska  

w Kotuniu. Starosta napisał, że nic nie może zrobić w podjęciu dalszych kroków w tej 

sprawie. Stwierdza, że organ administracji publicznej jest obowiązany przestrzegać 

obowiązującego prawa i działać w granicach tego prawa. Zapytał, czy te wszystkie 

dotychczas podjęte decyzje były podejmowane zgodnie z obowiązującym prawem. 

Wszyscy wiemy, że SKO, Wojewódzki Inspektorat i wniosek Radnych Klubu PiS 

udowodniło, że prawo było łamane, a powstające zaniechania, które też mają znamiana 

łamania prawa podczas korzystania z tego składowiska w postaci nie posiadania przez 

właściciela pozwolenia zintegrowanego, a strumień odpadów był dużo wyższy od 

określonych. 

Starosta Siedlecki Dariusz Stopa powiedział, że jeżeli chodzi o sygnalizację świetlną, 

to oczywiście problem jest o tyle trudniejszy, że jest to droga krajowa, ale jako Powiat 

wystąpimy do Generalnej Dyrekcji Dróg w celu podjęcia na ten temat rozmów. Jaki 

będzie odzew, to na ten dzień trudno jest powiedzieć. Jeśli chodzi o zgłoszenia  

w zakresie poboczy dróg, to zapewne Pani Kierownik Dróg już to zanotowała. Jeśli 

chodzi o chodnik w Bojmiu uważa, że jest to bardzo ważna inwestycja. Zgłaszał ją już 

Radny Jan Kuć i Radny Wiesław Klimek.  

Jeśli chodzi o odcinek drogi od Żeliszewa do Koszewnicy, wyjaśnił, że Zarząd podjął 

decyzję, że oczyszczaniem rowów, m.in. na tym ciągu drogi zajmie się Spółdzielnia 

Socjalna, z którą mamy podpisaną umowę wspólnie z Gminą Wodynie.  

Jeżeli chodzi o sprawę wysypiska śmieci w Kotuniu powiedział, że rzeczą ludzką jest 

nieświadome popełnianie błędów. Ważnym jest jednak, aby poruszać się w granicach 

prawa.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze 

zabrać głos ?  

Radna Małgorzata Cepek zapytała jaka jest sytuacja środków z RIT-u ? 

Starosta Siedlecki Dariusz Stopa poinformował, że na obecną chwilę jest decyzja 

Zarządu Województwa Mazowieckiego, że dofinansowanie będzie na poziomie 60 %. 

W tej chwili czekamy na decyzję Zarządu Województwa wyznaczającą termin 

podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim.  

Radna Małgorzata Cepek zapytała, czy to oznacza, że ten termin jeszcze nie jest 

znany ? 

Starosta Siedlecki Dariusz Stopa poinformował, że prawdopodobnie będzie to termin 

na początku maja.  
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Przewodniczący Rady poinformował, że z tego, co słyszał, prawdopodobnie 

podpisywanie umów na inwestycje w ramach RIT-u będzie odbywało się w pierwszej 

połowie maja.  

Radna Małgorzata Cepek zapytała, na jakim etapie są rozpoczęte czynności inwestycji 

Żelków – Chlewiska ? 

Starosta Siedlecki odpowiedział, że do tej pory nie można było podpisać umowy  

z wykonawcą, ponieważ wcześniej należało zagwarantować środki. W podjętej dzisiaj 

Uchwale budżetowej środki są na ten cel zabezpieczone. 

Radny Sławomir Piotrowski zaapelował, aby dbać o drogi. Jakiś czas temu zgłaszał 

drogę pomiędzy Podnieśnem, a Osinami Dolnymi, że na odcinku pomiędzy Sosną 

Korabie, a Osinami jest powyrywane podłoże z nowo wybudowanej trasy. Przejeżdżając 

tamtędy niedawno stwierdził, że wyrwy te są tam nadal. Do tego zniszczona jest część 

wysepki w miejscowości Sosna Korabie. Droga niedawno jest pobudowana, a już jest 

niszczona.  

Starosta Siedlecki Dariusz Stopa odpowiedział, że temat ten zna. Pogoda  

w październiku i listopadzie ubiegłego roku była tragiczna. Pobocza tej drogi nie zdążyły 

zarosnąć trawą, a więc nie umocniły się. W tym roku nastąpiło szybkie topnienie śniegu, 

co spowodowało zalanie drogi i zmycie poboczy. Zwróciliśmy się do wykonawcy, aby  

w ramach gwarancji dokonał napraw. Termin tych napraw jest wyznaczony. Jeśli chodzi 

o wysepki, to zostały one zniszczone przez użytkowników drogi. Wszyscy powinniśmy 

szanować to, co zostało zrobione. Konkretnie sytuacji tej wysepki, o której mówił Radny, 

nie zna. Poprosił o informację Kierownika Wydziału Dróg. 

Kierownik Wydziału Dróg Bożena Zbieć poinformowała, że została ona uszkodzona 

podczas zimowego utrzymania dróg przy odśnieżaniu. Wiadomo jest już, kto uszkodził 

tą wysepkę i ustalono, że zostanie ona przez tego wykonawcę naprawiona.   

Radny Bartłomiej Kurkus zapytał, czy przy realizacji inwestycji na tej drodze 

przypadkiem nie było tak, że projekt, czy zakres rzeczowy robót nie został potraktowany 

trochę po „macoszemu” ? Kwestia położenia tej drogi jest taka jaka jest. Od południowej 

strony Osin Górnych przy roztopach, czy opadach wody spływają, ale czy przypadkiem 

nie zostało zaniedbane na etapie projektowania lepsze odwodnienie, bo patrząc na to, 

jaki stan tej drogi był po wykonaniu inwestycji i jakie pieniądze zostały tam włożone 

należy zastanowić się, czy jest to wina wykonawcy ?  

Starosta Siedlecki Dariusz Stopa przypomniał, że w 2015 roku przekazywaliśmy to 

zadanie pod postacią projektowania tej drogi Gminie Suchożebry. Tak więc projekt 

wykonywany był przez Gminę.  
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Trzeba też zdać sobie sprawę z tego, chociażby biorąc pod uwagę końcówkę roku, 

kiedy droga już była. Praktycznie wykonywane były tylko czynności kosmetyczne i drogi 

nie zalało, chociaż cały czas padało. Natomiast w przypadku warunków ekstremalnych 

drogi mogą być zalewane. Teren tej drogi jest pofalowany, a nasza droga jest w dole. 

Jest w posiadaniu zdjęć, na których widać jak woda spływa z pól na drogę gminną,  

a z gminnej na powiatową. Niestety droga nie jest takim urządzeniem, które będzie 

odbierało duże ilości wody z pól. Nie czekając na kolejny problem zorganizowane było 

spotkanie z dyrektorem Spółek Wodnych, Wójtem i mieszkańcami miejscowości Osiny, 

ale nikt z mieszkańców nie wyraził zgody na przekopanie rowu na swoim polu.     

Radny Sławomir Piotrowski stwierdził, że nie należy zasłaniać się odpowiedzialnością 

innych. Jest problem, to trzeba go rozwiązać, a nie szukać winnych. Projekt robiła 

Gmina, ale zostało coś zaniedbane. Jeśli chodzi o tą wysepkę, Rady przypomniał,  

że  zgłaszał jej zniszczenie wcześniej i do tej pory nie została naprawiona, choć Pani 

Kierownik powiedziała, że zostanie naprawiona. Oczekuje, że jak jest coś do zrobienia, 

co zostało zgłoszone, to należy to zrobić, a nie przerzucać się odpowiedzialnością. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski uważa, że ile czasu nie trwałaby 

dyskusja, to w okresie dużych opadów drogą tą będzie płynęła woda. Wystarczy przejść 

się ulicami Siedlec i zobaczyć jak płynie woda na drogach, gdzie jest kanalizacja. 

Okazuje się, że część rowów, które były przy tej drodze, zostały zasypane  

i zabudowane. Nie ma szansy na to, aby odprowadzić wodę z dwóch miejscowości i ze 

wszystkich pól. Nie ma tam Spółki Wodnej, mieszkańcy nie płacą za konserwację 

rowów. Droga sama w sobie nie wytwarza wody, ale dobrze ją przewodzi. Musimy się 

zgodzić z tym, że w ekstremalnych warunkach, od czasu do czasu coś po niej popłynie. 

Czynione są starania o to, żeby wykopać rów odwadniający i znaleźć kogoś, kto się 

zgodzi, aby przechodził on przez jego posiadłość. Do tej pory takiego chętnego nie ma. 

Radna Józefa Rychlik powiedziała, że dobrze zna temat drogi i ukształtowanie terenu, 

które rzeczywiście jest bardzo nieciekawe. Sytuacja na wiosnę była bardzo nietypowa  

i niekorzystna dla położenia drogi. Jej zdaniem jest pewne rozwiązanie problemu. Pod 

tą drogą jest przepust. Gdyby udało się go udrożnić, to woda, która płynie szerokim 

rowem, którego część jest odkryta, część zakryta. Część rowu szerokiego odbiera dużo 

więcej wody, niż rów kryty. W miejscu, gdzie rozpoczyna się rów kryty zasypany jest 

przepust pod drogą, który należałoby udrożnić.    

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski uważa, że trzeba zakończyć dyskusję 

na ten temat z zaleceniem, aby Zarząd na najbliższą czerwcową sesję przedstawi  

w tym zakresie pogłębioną analizę.  
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Radny Marek Gorzała poprosił, aby Zarząd zastanawiając się nad drożnością,  

czy niedrożnością rowów wziął pod uwagę drogę Nr 3666 na przejściu Gminy Zbuczyn 

z Mordami. W tej chwili stoi tam znak „inne niebezpieczeństwo”.   

Radny Sławomir Piotrowski poinformował, że jutro na Placu Sikorskiego w Siedlcach 

odbędzie się „11 Wiosna na Polu i w Ogrodzie”. Zaprosił wszystkich do udziału w tej 

imprezie. 

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. 29. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski po wyczerpaniu porządku obrad, 

zgodnie z § 8 ust. 6 Statutu Powiatu Siedleckiego o godzinie 1430  zakończył obrady 

wypowiadając formułę: „Zamykam XXVII Sesję Rady Powiatu Siedleckiego”.  

 Na tym protokół zakończono.  

 

                                                            Przewodniczył: 

          PRZEWODNICZĄCY RADY 

          /-/ Zygmunt Wielogórski 

 

Protokółowała: 

/-/ Hanna Krupa 

 


