RADA POWIATU
w Siedlcach
BR.0002.4.2017

PROTOKÓŁ NR XXVIII/2017
z XXVIII Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach,
odbytej w dniu 22 maja 2017 roku
w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40.

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski o godzinie 1400 otworzył sesję wypowiadając:
„Otwieram XXVIII nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Siedlcach”. Powitał przybyłych gości,
członków Zarządu Powiatu, Radnych i przedstawicieli lokalnych środków masowego przekazu.
Poinformował, że dzisiejsza sesja zwołana jest na wniosek Zarządu Powiatu.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 17 Radnych, co wobec
21 osobowego składu Rady stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał, wniosków
i wydawania opinii. Nieobecność usprawiedliwili Radni: Benon Kukla, Bartłomiej Kurkus, Marian
Sekulski i Małgorzata Stolarzewska-Sierakowska.
(Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
Do pełnienia funkcji sekretarzy podczas dzisiejszych obrad Przewodniczący wyznaczył Radnych:
Grzegorza Pomikło i Sławomira Górkę. 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. Poinformował, że Zarząd
Powiatu zwrócił się z prośbą o wprowadzenie pod dzisiejsze obrady jeszcze 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,
Uchwały Nr XXIII/135/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 14 listopada 2016 roku oraz Uchwały
Nr XXV/157/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 lutego 2017 roku”.
Zapytał, kto jest za wprowadzeniem tego projektu Uchwały do dzisiejszego porządku obrad ?
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- „za” wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad głosowało 17 Radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie opowiedziała się za
wprowadzeniem zgłoszonego punktu do porządku obrad. Zostanie on umieszczony jako punkt 5.
Pozostałe punkty ulegną przesunięciu o dwa miejsca w dół. Następnie zapytał, czy są jeszcze inne
wnioski ?
Ponieważ innych wniosków nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem
dzisiejszego porządku obrad ?
- „za” przyjęciem porządku obrad głosowało 17 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 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Siedleckiego na lata 2017 – 2020.
4. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu
Siedleckiego.
5. 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, Uchwały Nr XXIII/135/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 14 listopada
2016 roku oraz Uchwały Nr XXV/157/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 lutego 2017 roku.
6. Interpelacje i zapytania Radnych.
7. Zakończenie obrad.
Ad. 3.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 3: „Podjęcie Uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017
– 2020”. Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 2 do protokołu) był rozpatrywany w dniu
dzisiejszym i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Komisję 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 17 Radnych
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Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 17 Radnych
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXVIII/169/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 – 2020. Stanowi ona załącznik nr 3 do
protokołu.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 4: „Podjęcie Uchwały
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego”.
Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 4 do protokołu) pozytywnie zaopiniowała Komisja
Budżetu i Komisja 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. Zapytał, kto jest za
podjęciem Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu
Siedleckiego ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 17 Radnych
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 17 Radnych
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXVIII/170/2017 w sprawie dokonania zmian w Uchwale
Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 5 do protokołu.
Ad. 5.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 5: „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,
Uchwały Nr XXIII/135/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 14 listopada 2016 roku oraz Uchwały
Nr XXV/157/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 lutego 2017 roku.”. Poinformował, że projekt
tej Uchwały (załącznik nr 6 do protokołu) pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Komisja
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. Zapytał, kto jest za
podjęciem tej Uchwały?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 17 Radnych
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Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 17 Radnych
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXVIII/171/2017 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 Uchwały Nr IX/119/2016 Rady Powiatu
w Siedlcach z dnia 12 sierpnia 2016 roku, Uchwały Nr XXIII/135/2016 Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 14 listopada 2016 roku oraz Uchwały Nr XXV/157/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia
24 lutego 2017 roku.”. Stanowi ona załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. 6.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 6 porządku obrad:
„Interpelacje i zapytania radnych”. Zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?
Radny Wiesław Klimek zapytał, na jakim etapie jest sprawa wysypiska śmieci w Kotuniu ?
Czy zakończyło się już dochodzenie prokuratorskie, czy nie ? Kiedy w końcu będzie ta rekultywacja ?
Zaznaczył, że takie pytania zadają mieszkańcy Kotunia.
Starosta Siedlecki Dariusz Stopa poinformował, że w sprawie dochodzenia Prokuratury wie tylko
tyle, że nadal jest ono prowadzone. Już w ubiegłym roku została wydana w tej sprawie decyzja przez
Urząd Marszałkowski. Na tą chwilę Firma powinna być w trakcie wyrabiania dokumentów. Sprawę tą
pilotuje Urząd Marszałkowski.
Radny Wiesław Klimek powiedział, że z tego, co wie, to Firma miała wyznaczony jakiś termin.
Starosta Siedlecki Dariusz Stopa odpowiedział, że termin wyznaczony był do lipca br.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos ?
Radny Sławomir Piotrowski poinformował, że jakiś czas temu zwrócił się do Niego mieszkaniec
Gminy Mokobody z prośbą o zainteresowanie instytucji uregulowaniem rzeki Liwiec. Chodzi o miejsca
o małym spadku. Rolnik ten sugerował, że dobrym rozwiązaniem byłby montaż progów. Przejrzał
prawo o ochronie środowiska i chociażby art. 403 i 400a daje delegację powiatowi, żeby cokolwiek
z tym zrobić. Poinformował, że zrobił rozpoznanie w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej
i wie, że są plany, m.in. w takim dokumencie jak „Szczegółowy opis priorytetowy Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020”, m.in. wyszczególniona
jest w nim budowa progów i stopni. Uważa, że dobrze byłoby, żeby nasz Powiat tym się
zainteresował. Poprosił Starostę, aby zajął się tą sprawą. Jeżeli mamy możliwość uregulowania
chociażby częściowego umocnienia, jak to miało miejsce na terenie Powiatu Węgrowskiego, to będzie
to dobry kierunek, tym bardziej, że rzeka Liwiec w sezonie wiosennym gromadzi wiele wody, która
szybko się schodzi i są miejsca, gdzie jest dosyć sucho.
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Podziękował, że buduje się droga w Stoku Lackim – ul. Gryczna, ale tak jak przeanalizował przedmiot
robót, w wielu miejscach droga ta została poszerzona w stosunku do stanu poprzedniego. Zapytał,
czy te miejsca, gdzie w tej chwili są krawężniki, a były rowy, będą zaziarniane i odpowiednio
utwardzane, żeby nie zadziało się to, co zadziało się na drodze Podnieśno - Mokobody ?
Trzecia sprawa, którą chciał poruszyć, to jest zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Siedlcach
i w jednostkach podległych. Tak jak w latach ubiegłych, poprosił o przedstawienie imiennego wykazu
osób zatrudnionych.
Poprosił również o przedstawienie stanu zobowiązań długoterminowych w okresie od 31 grudnia
2014 roku do 30 kwietnia 2017 roku. Chodzi o kredyty. Tak, jak są robione sprawozdania. Czy to są
miesięczne, czy kwartalne. W jaki sposób są one analizowane ?
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.
Starosta Siedlecki Dariusz Stopa odpowiedział, że z tego, co Mu wiadomo, regulacją rzek zajmuje
się Urząd Marszałkowski, m.in. odpowiedzialny jest za budowę wałów przeciwpowodziowych.
Niemniej sprawdzi, czy są takie przepisy, o których mówił Radny.
Przewodniczący Rady zauważył, że przy tym wszystkim należałoby zbadać zasadność.
Starosta Siedlecki Dariusz Stopa powiedział, że jeżeli chodzi o ulicę Gryczną, to z planu
zagospodarowania przestrzennego wynika, że mamy z jednej i z drugiej strony tereny przejęte. Tak
więc mieścimy się w swoim pasie drogowym. Teren ten jest trudny, ale delikatnie nawierzchnia będzie
pochylona tak, żeby woda mogła spływać do rowu.
Stan zatrudnienia zostanie przedstawiony w terminie późniejszym, bo teraz nie jest w stanie udzielić
konkretnej informacji.
Odnośnie zobowiązania, poinformował, że na koniec roku 2016 zostało 4.400.000 złotych kredytu.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze pytania ?
Radny Wiesław Klimek przypomniał, że Spółdzielnia z Wodyń miała ciąć krzaki na poboczach.
Jednak na terenie Gminy Kotuń w ogóle tego nie widać. Zapytał, czy w tym zakresie zmieniły się
plany ?
Starosta Siedlecki Dariusz Stopa odpowiedział, że nic się nie zmieniło, tylko w tym zakresie
Spółdzielni zleconych zostało bardzo dużo zadań. Cięcia odbywają się sukcesywnie, tak więc
w swoim czasie dotrą też do Gminy Kotuń. W tej chwili prace trwają na Gminie Domanice i Wiśniew.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos ?
Po chwili stwierdził, że brak głosów oznacza, że punkt ten został wyczerpany.
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Ad. 10.
Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 8 ust. 6 Statutu Powiatu Siedleckiego
o godzinie 1420 Przewodniczący Rady zakończył obrady wypowiadając formułę: „Zamykam XXVIII
nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu Siedleckiego”.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczył:
PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Zygmunt Wielogórski

Protokółowała:
/-/ Hanna Krupa
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