RADA POWIATU
w SIEDLCACH

BR.0002.5.2017

PROTOKÓŁ Nr XXIX/2017
z XXIX Sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach,
odbytej w dniu 23 czerwca 2017 roku
w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40
_____________________________________________________________________

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski o godzinie 1400 otworzył sesję
wypowiadając formułę: „Otwieram XXIX Sesję zwyczajną Rady Powiatu Siedleckiego”.
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 usprawiedliwił Radny Grzegorz Pomikło
i Radny Marian Sekulski.
(Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
Do pełnienia funkcji sekretarzy podczas dzisiejszych obrad Przewodniczący wyznaczył
Radnego Sławomira Piotrowskiego i Radnego Benona Kuklę. Zapytał Ich, czy wyrażają
na to zgodę ?
Obaj Radni wyrazili zgodę.
O godzinie 14
18 Radnych.

15

z sali wydzedł Radny Bartłomiej Kurkus. Od tej pory w obradach bierze udział

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 proponowanym porządkiem obrad i kompletem dokumentów otrzymali
wszyscy Radni. Niemniej Zarząd Powiatu zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie pod
dzisiejsze obrady trzech dodatkowych punktów,tj. „Podjecie Uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 – 2020”,
“Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok
Powiatu Siedleckiego”i “ Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu
w Siedlcach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu siedleckiego”.
Następnie zapytał, czy są jeszcze inne wnioski ?
Ponieważ innych wniosków nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
wprowadzeniem odczytanych punktów do porządku dzisiejszych obrad ?
- „za” wprowadzeniem do porządku obrad tych punktów głosowało 18 Radnych.
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Stwierdził, że w obecności 18 Radnych Rada Powiatu jednogłośnie głosowała za
wprowadzeniem dodatkowych punktów do porządu obrad. Zaproponował, aby wprowadzić
je po punkcie 20 jako punkt 21, 22 i 23. Kolejne punkty ulegną przesunięciu o trzy miejsca
w dół. Następnie przystąpił do głosowania porządku obrad wraz z wprowadzonymi
punktami. Zapytał, kto jest za jego przyjęciem ?
- „za” przyjęciem porządku obrad głosowało 18 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. Podsumowanie Powiatowych Mistrzostw Wiejskich Szkół Podstawowych i Powiatowej
Gimnazjady Ludowych Zespołów Sportowych.
4. Przyjęcie protokołu z XXVII i z XXVIII Sesji Rady Powiatu.
5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.
6. Przyjęcie informacji o działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2016 roku.
7. Przyjęcie informacji o działalności Związku Spółek Wodnych w Siedlcach w 2016 roku.
8. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze
Powiatu Siedleckiego w 2016 roku.
9. Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla powiatu siedleckiego.
10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego powiatu siedleckiego”
w roku 2016.
11. Przyjęcie informacji o przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie Siedleckim
w okresie 2016/2017.
12. Przyjęcie sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2016 rok samorządowej
instytucji kultury pn.: ”Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach”.
13. Przyjęcie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Siedleckiego na lata 2016-2019 za 2016 rok.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego Sprawozdania
finansowego Powiatu Siedleckiego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu
za 2016 rok.
15. Przyjęcie Informacji o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 2016 rok.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu
Siedleckiego za 2016 rok.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Siedlcach absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
18. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/134/09 Rady Powiatu
w Siedlcach z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Siedlecki.
19. Podjęcie Uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie.
20. Podjęcie Uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Powiatem
Siedleckim, a Rejonem Dubieńskim Obwodu Rówieńskiego Ukrainy.
21. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Siedleckiego na lata 2017 – 2020.
22. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok
Powiatu Siedleckiego.
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23. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Siedlcach z dnia
28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu siedleckiego.
24. Informacja Przewodniczącego Rady.
25. Interpelacje i zapytania Radnych.
26. Zakończenie obrad.
Ad. 3.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 3:
„Podsumowanie Powiatowych Mistrzostw Wiejskich Szkół Podstawowych i Powiatowej
Gimnazjady Ludowych Zespołów Sportowych”. W tym miejscu udzielił głosu Panu
Kazimierzowi Sitkiewiczowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatowego Zrzeszenia
Ludowe Zespoły Sportowe z prośbą o poprowadzenie tego punktu.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe
Kazimierz Sitkiewicz nadmienił, że jak co roku dokonuje się podsumowania dorobku
sportowego LZS w Powiatowej Gimnazjadzie Ludowych Zespołów Sportowych:
I miejsce zajęło Gimnazjum w Skórcu,
II miejsce zajęło Gimnazjum w Mokobodach,
III miejsce zajęło Gimnazjum w Suchożebrach,
IV miejsce zajęło Gimnazjum w Przesmykach,
V miejsce zajęło Gimnazjum w Domanicach,
VI miejsce zajęło Gimnazjum w Seroczynie.
W Powiatowych Mistrzostwach Wiejskich Szkół Podstawowych:
I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Żeliszewie, gmina Kotuń,
II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Żelkowie, gmina Siedlce,
III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Suchożebrach,
IV miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Białkach, gmina Siedlce,
V miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Skórcu,
VI miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Iganiach, gmina Siedlce,
O wręczenie pucharów przedstawicielom wymienionych gimnazjów i szkół poprosił Pana
Dariusza Stopę – Starostę Siedleckiego i Pana Zygmunta Wielogórskiego –
Przewodniczącego Rady.
Wceprzewodniczący Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS Kazimierz Sitkiwicz
podziękował za wspieranie działalności Ludowych Zespołów Sportowych. Zapytał, czy ktoś
z nagrodzonych chciałby zabrać głos ?
Dyrektor Gimnazjum w Skórcu Wojciech Zgorzałek w imieniu wszystkich
przedstawicieli gimnazjów i szkół, które zajęły pierwszych sześć miejsc podziękował za
przeznaczanie pewnych środków na rywalizacje sportowe dzieci i młodzieży. Podkreślił,
jak wielką rolę w osiągnięciach młodzieży odgrywają nayczyciele uczący wychowania
fizycznego w szkole. Są to ludzie, którzy społecznie wkładają ogrom swojej pracy. Warto
byłoby to docenić.
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Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski podziękował Panu Kazimierzowi
Sitkiewiczowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Zrzeszenia LZS za przeprowadzenie tego
punktu i w imieniu Rady Powiatu pogratulował zawodnikom osiągniętych wyników.
Podkreślił, że Powiat Siedlecki w znaczącym stopniu wspiera sport.
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O godzinie 14 z sali obrad wyszedł Radny Tomasz Miszta, a przyszedł Radny Bartłomiej Kurkus.
W dalszym ciągu w obradach bierze udział 18-tu Radnych.

Ad.4.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 4 „Przyjęcie
protokołu z XXVII i z XXVIII Sesji Rady Powiatu”. Nadmienił, że protokoły były do wglądu
w Biurze Rady oraz zostały przesłane Radnym drogą e-mail. Poinformował, że do chwili
obecnej nie wpłynęły, co do jego treści żadne uwagi. Zapytał, czy ktoś chciałby teraz
zgłosić jakiś uwagi ?
Ponieważ uwag nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem
protokołu z XXVII i protokołu z XXVIII Sesji Rady Powiatu?
- „za” przyjęciem protokołów głosowało 18 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 18 Radnych
jednogłośnie przyjęła protokoły z XXVII i z XXVIII Sesji Rady Powiatu w Siedlcach.
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O godzinie 14
19-tu Radnych.

na salę obrad powrócił Radny Tomasz Miszta. Od tej pory w sesji bierze udział

Ad. 5.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 5 porządku
obrad: „Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu”. Nadmienił, że sprawozdanie
z pracy Zarządu sporządzone jest za okres od 18 kwietnia do 5 czerwca 2017 roku.
Zapytał, czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać głos ?
Radny Marek Gorzała stwierdził, że w dniu 22 maja br. na posiedzeniu Zarządu
rozpatrywane były wnioski o dofinansowanie lokalnych imprez szkolnych. Chodzi o nie
dofinansowanie imprezy, która odbywała się w Czuryłach z uwagi na lokalny jej zasięg.
Tylko z grzeczności i poprawności nie będzie wymieniał innych imprez o zasięgu lokalnym,
które uzyskały dofinansowanie.
Przewodniczący Rady powiedział, że w tej kwestii każdy może mieć swoje zdanie.
Zarząd miał właśnie takie. Następnie 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 ?
- „za” przyjęciem sprawozdania głosowało 19 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 Radnych
jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu. Stanowi ono załącznik nr 2
do niniejszego protokołu.
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Ad. 6.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 6 porządku
obrad: „Przyjęcie informacji o działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na
obszarze Powiatu Siedleckiego w 2016 roku”. Poinformował, że była ona rozpatrywana
i przyjęta przez Komisję Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Następnie zapytał,
czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?
Ponieważ chętnych do zabrania głosu nie było, stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła
informację o działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obszarze Powiatu
Siedleckiego w 2016 roku. Stanowi ona załącznik nr 3 do protokołu.
Ad. 7.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 7 porządku
obrad: „Przyjęcie informacji o działalności Związku Spółek Wodnych w Siedlcach
w 2016 roku”. Poinformował, że była ona rozpatrywana i przyjęta przez Komisję Rolnictwa,
Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Następnie zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos ?
Radny Sławomir Piotrowski powiedzial, że chodzi o drogę powiatową w miejscowości
Osiny. Wie, że jeden z rolników w sprawie tej drogi starał się uzyskać jakąś pomoc
w Starostwie. Od urzędników uzyskał informację, że woda z drogi została odprowadzona.
Jest to prawda, ale woda ta zalewa posiadłość tego rolnika i innych rolników. Jeżeli
Starostwo nie jest w stanie odprowadzić tej wody, to być może zrobi to Związek Spółek
Wodnych. Ze sprawozdania z działalności Spółek wynika, że zostały podjęte działania
na Gminie Mokobody, wykazuje się środki przeznaczone na Gminę Mokobody, natomiast
ten rolnik stanowi problem. Zainwestował on dość duże środki w swoim gospodarstwie
i w tej chwili to wszystko płynie z wodą. Jeżeli nie może pomóc Starostwo, to może Spółki,
ale jak nie Spółki to kto może pomóc ? Poprosił o ustosunkowanie się do tego problemu.
Starosta Siedlecki Dariusz Stopa stwierdził, że problem ten jest znany. Wielokrotnie już
mówił, że problem nie bierze się z wody, która gromadzi się na drodze, lecz z tego,
że woda ta spływa na drogę z ogromnej powierzchni pól i łąk. Poza tym woda
odprowadzana jest z gospodarstw rolnych za pomocą wyprowadzanych rurek, na co
mamy dowody w postaci zdjęć. Aby rozwiązać problem, potrzebne są tam melioracje na
ogromnym terenie, lecz mieszkańcy nie chcą na ten temat rozmawiać. Rów przy tej drodze
jest bardzo głęboki, ale nie jest on w stanie odprowadzić takiej ilości wody, która spływa.
Rów przy drodze nie służy do odwodnienia pól. Na tych terenach, gdzie mieszkańcy
należą do Spółek Wodnych, nie ma żadnego problemu.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Dyrektorowi Biura Związku Spółek Wodnych
w Siedlcach.
Dyrektor Biura Związku Spółek Wodnych w Siedlcach Stanisław Lipiński stwierdził,
że problem zalewania Osin Dolnych nie pojawił się w 2016 roku. Jest to problem, który
powtarza się, co jakiś czas przy roztopach wiosennych i ulewnych deszczach. Winą jest
ukształtowanie terenu i brak zainteresowania rolników wykonaniem melioracji. Były
przeprowadzane spotkania z mieszkańcami tego terenu odnośnie opracowania planu
melioracyjnego gruntów użytkowanych rolniczo. Tym tematem było małe zainteresowanie.
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Rolnicy Ci nie wyrazili zgody na wykonanie melioracji gruntów z dofinansowaniem
Państwa, na co potrzebna jest zgoda ponad 70 % właścicieli gruntów. Rozwiązaniem
problemu jest wykonanie odwodnienia rowu otwartego przez prywatne działki, na co nie
ma zgody. Kilka razy trwały próby zawarcia porozumienia, aby można było to zrobić.
W pewnym stopniu to by się zmieniło już na etapie projektowania inwestycji na tej drodze,
jeżeli nawiązana byłaby współpraca pomiędzy Zarządem Powiatu i Związkiem Spółek
Wodnych.
Radny Sławomir Piotrowski powiedział, że chodzi tu o przerzucanie się
odpowiedzialnością, kto jest winny za ten stan rzeczy. Tak, jak powiedział to Pan Dyrektor
Spółek Wodnych, gdyby na etapie projektowania inwestycji były przeprowadzone
rozmowy, być może inwestycja byłaby wykonana inaczej. Jeżeli nie zostało to rozwiązane
na etapie projektowania, poszukajmy rowiązania teraz. Może trzeba ponownie
doprowadzić do spotkania z rolnikami, którzy zmienią swoje stanowisko. Skoro problem
istnieje od dawna, spróbujmy go w jakiś sposób rozwiązać.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski powiedział, że dobrze stało się, że Radny
przyznał, iż problem ten istnieje od dawna. To nie jest sprawa tego, że wyremontowana
została droga i teraz wytwarza wodę. Uważa, że bez dobrej woli mieszkańców, tak, jak
tutaj zostało już powiedziane, została zrobiona nawierznia i to, co się dało zrobić.
Starosta Siedlecki Dariusz Stopa podkreślił, że Starostwo i Spółki Wodne są gotowe do
pomocy, tylko bez zgody mieszkańców nikt nie jest w stanie nic zrobić. Zaproponował
Radnemu Sławomirowi Piotrowskiemu, aby wziął udział w kolejnym spotkaniu
z mieszkańcami i być może uda się Mu przekonać Ich do zmiany decyzji.
Radny Sławomir Piotrowski powiedział, że bardzo chętnie weźmie udział w tym
spotkaniu.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski w tym miejscu zamknął dyskusję na temat
tej drogi. Stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła informację o działalności Związku Spółek
Wodnych w Siedlcach w 2016 roku. Stanowi ona załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. 8.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 8 porządku
obrad: „Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na
obszarze Powiatu Siedleckiego w 2016 roku”. Poinformował, że informacja ta była
tematem obrad Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Komisja informację tą
przyjęła. Następnie zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos ?
Radny Marek Gorzała powiedział, że na stronie 9 informacji jest terść, która nie kończy
się stwierdzeniem, czy wynik badań był ujemny, czy dodatni ? Strona 10 zaczyna się od
podania informacji na inny temat.
Magdalena Soszyńska reprezentująca Powiatowy
w Siedlcach odpowiedziała, że wynik badań był ujemny.

Inspektorat

Weterynarii

O godzinioe 1435 z sali wyszedł Radny Bartłomiej Kurkus i Radny Wiesław Klimek. Od tej
pory w obradach boerze udział 17 Radnych.
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Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski zapytał, czy są jeszcze pytania ?
Ponieważ pytań nie było, stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła informację o stanie
bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze Powiatu Siedleckiego
w 2016 roku”. Stanowi ona załącznik nr 5 do protokołu.
Ad. 9.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 9 punktu porządku
obrad „Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Powiatu
Siedleckiego”. Poinformował, że była ona rozpatrywana i przyjęta przez Komisję Oświaty,
Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś
chciałby zabrać głos ?
Radny Marek Gorzała powiedział, że w tabeli 10.3 podane są liczby osób i rodzin
korzystających z pomocy i wsparcia, natomiast w tabeli 10.4. “Powody przyznania
pomocy” nie uwzględniono żadnego przypadku. Zapytał, jakie są powody przyznania
pomocy ?
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach Anna Gugała
poinformowała, że pewne zadania realizowane są przez Gminne Ośrodki Pomocy
Społecznej, dlatego są wyzerowane. Natomiast w tabeli 10.3 “Osoby i rodziny
korzystające z pomocy i wsparcia” wykazany jest wskaźnik pomocy pieniężnej udzielanej
przez Powiat. Jedna tabela na drugą nie ma przełożenia.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos ?
Po chwili stwierdził, że głosów do dyskusji nie ma i przystąpił do głosowania. Zapytał, kto
jest za przyjęciem Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Powiatu
Siedleckiego ?
- „za” przyjęciem tej oceny głosowało 17 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 17 Radnych
jednogłośnie przyjęła Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Powiatu
Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. 10.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 10 porządku
obrad: „Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu zapobiegania przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Siedleckiego w roku
2016”. Poinformował, że było ono rozpatrywane i pozytywnie zaopiniowane przez Komisję
Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. Następnie zapytał, czy są
pytania ?
Ponieważ pytań nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem
sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu zapobiegania przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Siedleckiego w roku
2016 ?
- „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 17 Radnych
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Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 17 Radnych
jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z realizacji Programu zapobiegania przestępczości
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Siedleckiego
w roku 2016. Stanowi ono załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. 11.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 11 porządku
obrad „Przyjęcie informacji o przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie Siedleckim
w okresie 2016/2017”. Poinformował, że informację tą pozytywnie zaopiniowała Komisja
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 przyjęciem informacji o przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie Siedleckim
w okresie 2016/2017 ?
- „za” przyjęciem tej informacji głosowało 17 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 17 Radnych
jednogłośnie przyjęła informację o przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie
Siedleckim w okresie 2016/2017. Stanowi ona załącznik nr 8 do protokołu.
O godzinie 1440 na salę obrad przyszedł Radny Wiesław Klimek. Od tej pory w sesji bierze
udział 18-tu Radnych.

Ad. 12.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 12 porządku
obrad „Przyjęcie sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2016 rok
samorządowej instytucji kultury pn.: „Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”
w Chlewiskach”. Poinformował, że sprawozdanie to było rozpatrywane i pozytywnie
zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną, Komisję Budżetu oraz Komisję Oświaty, Kultury,
Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Następnie zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby
zabrać głos ?
Ponieważ głosów do dyskusji nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
przyjęciem sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2016 rok samorządowej
instytucji kultury pn.: „Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach ?
- „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 18 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 18 Radnych jednogłośnie
przyjęła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 rok samorządowej
instytucji kulturypn.: „Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach. Stanowi ono
załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 13.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 13 porządku
obrad: “Przyjęcie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Siedleckiego na lata 2016-2019 za 2016 rok”.
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Poinformował, że informację tą rozpatrywała i pozytywnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna
i Komisja Budżetu. Następnie zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos ?
Ponieważ głosów do dyskusji nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
przyjęciem informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Siedleckiego na lata 2016-2019 za 2016 rok ?
- „za” przyjęciem tej informacji głosowało 18 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 18 Radnych
jednogłośnie przyjęła informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Siedleckiego na lata 2016-2019 za 2016 rok. Stanowi ona załącznik nr 10
do protokołu.
Ad. 14.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 14 porządku
obrad „Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego Sprawozdania
finansowego Powiatu Siedleckiego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu
za 2016 rok”. (Projekt tej Uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu, Sprawozdanie
finansowe Powiatu Siedleckiego za 2016 rok stanowi załącznik nr 12, Sprawozdanie
roczne z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2016 rok stanowi załącznik nr 13
do protokołu).
Przewodniczący poinformował, że oba sprawozdania były analizowane i pozytywnie
zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną i Komisję Budżetu. Ponadto sprawozdanie
z wykonania budżetu za 2016 rok pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba
Obrachunkowa w Warszawie. Uchwałę Nr Si.132.2017 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie
opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Siedlcach sprawozdaniu z wykonania
budżetu za 2016 rok wszyscy Radni otrzymali. (załącznik nr 14 do protokołu).
O godzinie 1448 z sali obrad wyszedł Radny Marek Gorzała. Od tej pory w sesji bierze udział
17-tu Radnych.

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos ?
Stwierdziwszy, że głosów do dyskusji nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
podjęciem Uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego Sprawozdania
finansowego Powiatu Siedleckiego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu
za 2016 rok ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 16 Radnych
- “przeciw” 0
- “wstrzymujących się”
- 1 Radny
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 17 Radnych 16 głosami
“za” przy braku głosów “przeciwnych” i 1 głosie “wstrzymującym się” podjęła Uchwałę
Nr XXIX/172/2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego Sprawozdania
finansowego Powiatu Siedleckiego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016
rok. Stanowi ona załącznik nr 15 do protokołu.
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Ad. 15.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 15 porządku
obrad: „Przyjęcie Informacji o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 2016 rok”.
Poinformował, że informację tą pozytywnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna i Komisja
Budżetu. Następnie zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos ?
Stwierdziwszy, że chętnych do zabrania głosu nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał,
kto jest za przyjęciem Informacji o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 2016 rok ?
- „za” przyjęciem tej informacji głosowało 17 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 17 Radnych
jednogłośnie przyjęła Informację o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 2016 rok.
Stanowi ona załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 16.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 16 porządku
obrad „Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu
Siedleckiego za 2016 rok”. Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 17
do protokołu) pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Komisja Rewizyjna. Zapytał,
czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos ?
Po chwili stwierdził, że głosów do dyskusji nie ma i przystąpił do głosowania. Zapytał, kto
jest za podjęciem Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu
Siedleckiego za 2016 rok ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 16 Radnych
- “przeciw” 0
- “wstrzymujących się”
- 1 Radny
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności
17 Radnych 16 głosami “za”, przy braku głosów “przeciwnych” i 1 głosie “wstrzymującym
się” podjęła Uchwałę Nr XXIX/173/2017 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
bilansu Powiatu Siedleckiego za 2016 rok. Stanowi ona załącznik nr 18 do niniejszego
protokołu.
Ad. 17
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 17 punktu porządku
obrad: „Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Siedlcach
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok”. (Projekt tej Uchwały stanowi
załącznik nr 19 do protokołu) Poinformował, że Komisja Rewizyjna, po rozpatrzeniu
Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego za 2016 rok, Sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Siedleckiego za 2016 rok i po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie o tym sprawozdaniu oraz po rozpatrzeniu informacji o stanie
mienia Powiatu Siedleckiego za 2016 rok pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu
za 2016 rok i wystąpiła z wnioskiem (załącznik nr 20 do protokołu) do Rady Powiatu
w Siedlcach o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Siedlcach za 2016 rok.
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Wniosek ten Komisja przesłała również do Regionalnej Izby Obrachunkowej, celem
zaopiniowania. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie uchwaliła, że opiniuje
pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie udzielenia
absolutorium Zarządowi Powiatu w Siedlcach z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2016
rok. Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej wszyscy Radni
otrzymali. (Uchwała Nr Si.257.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie opinii o wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie absolutorium dla Zarządu
Powiatu za 2016 rok stanowi załącznik nr 21 do protokołu)
Po tych informacjach Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. O zabranie głosu
w pierwszej kolejności poprosił przedstawicieli Klubów Radnych.
Przedstawiciel Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego Andrzej Wróbel
w imieniu Klubu stwierdził, że Radni Klubu Radnych PSL bedą głosowali za udzieleniem
absolutorium Zarządowi Powiatu za 2016 rok. Realizację budżetu za 2016 rok Klub PSL
ocenia pozytywnie z uwagi na bardzo dobre wykonanie zadań rzeczowych i finansowych.
W ciągu roku pozyskano dochody ze źródeł zewnętrznych w kwocie 7.357.246 złotych,
z czego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 7.293.811 złotych. Wykonano
dochody w wysokości wyższej o 5,05 % w stosunku do 2015 roku i wydatki wyższe
o 16,31 %. Wypracowano nadwyżkę operacyjną w kwocie 9.162.866 złotych, którą
przeznaczono na inwestycje. Wydatki majątkowe w strukturze wydatków osiągnęły poziom
31,45 % ogółu wydatków. Powiat nie zaciągnął kredytów i pożyczek. Nie wystąpiły
zobowiązania wymagalne i nie naruszono dyscypliny finansów publicznych. Na koniec
roku 2016 uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości 445.464 złote przy planowanym
deficycie 1.761.222 złote. Przebudowano 17.361 mb. nawierzchni dróg powiatowych,
ułożono 5.891 mb. chodnika, przbudowano 1 most, wybudowano 634 mb. ścieżki
rowerowej i 185 mb. kanalizacji deszczowej. Przeprowadzono remonty cząstkowe
nawierzchni dróg powiatowych o powierzchni 29.666,80 m 2. Wykonano modernizację
z rozbudową i nadbudową budynku biurowo-administracyjnego przy ul. 10 Lutego 63 dla
potrzeb Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim. Utrzymano
finansowanie zadań Powiatu na dobrym i bardzo dobrym poziomie. Również, jak
zaznaczył już Przewodniczący Rady, Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
pozytywnie oceniła wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu
z tutułu wykonania budżetu za 2016 rok.
Wiceprzewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Sławomir Piotrowski
w imieniu Klubu powiedział, że patrząc na wykonanie budżetu i na to, co przedstawił
przedmówca, przyznał, że były realizowane inwestycje, z tym, że zdaniem Radnych Klubu
PiS, nie wszystkie inwestycje były do końca trafione i do końca prawidłowo wykonane.
Sesja absolutoryjna, to nie jest tylko i wyłącznie ocena wykonania budżetu, ale także
działalności Zarządu przez cały poprzedni rok. Jeżeli spojrzymy chociażby na drogę na
Gminie Przesmyki, gdzie było sygnalizowane już na etapie projektowania, że te środki,
które zostały tam przeznaczone można było przeznaczyć w inne miejsce ze względu na
to, że tamta droga nie była jeszcze w tak złej kondycji, jak chociażby droga na Gminie
Mordy.
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Poza tym tematem rozmowy była droga, na temat której dzisiaj już trwała dyskusja,
chciażby odcinek pomiędzy Korabiami, a Osinami, gdzie nie utwardzono odpowiednio
skarpy i w wyniku roztopów skarpa ta częściowo spłynęła. Kolejne próby ratowania
sytuacji doprowadziły do tego, że zostały podkopane drzewa, z których jedno się
przewróciło. Sprawa ta była przedmiotem relacji Tygodnika Siedleckiego. Sytuacja ta
pokazuje, że przy wykonywaniu inwestycji nie zachowano kompleksowej staranności,
aby nie dochodziło do niebezpiecznej sytuacji. Było jeszcze wiele innych wydarzeń
w poprzednim roku, które na bieżąco zgłaszane były na poszczególnych sesjach.
W związku z tym rekomenduje się, aby Klub Radnych PiS nie poparł absolutorium dla
Zarządu Powiatu.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać
głos ?
Radny Piotr Dymowski zapytał, ilu Radnych minimalnie musi liczyć Klub, trzech,
czy pięciu ? Wydaje Mu się, że pięciu. Jeśli pięciu to Radny Sławomir Piotrowski nie
wyraził stanowiska Klubu, tylko swoje własne.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Klub PiS jest prawomocny, bo został zgłoszony
i zatwierdzony, tylko w tej chwili jest niekompletny.
Radny Sławomir Piotrowski odpowiedział, że jest przekonany, że Klub może liczyć
trzech Radnych. W tym momencie tylu Radnych PiS jest na sali. Ogółem Klub liczy
siedmiu
Radnych.
Poprosił,
aby
radca
prawny
rozwiał
te
wątpliwości
i rozstrzygnął, czy zgodnie ze Statutem Powiatu ma być trzy, czy pięć osób ?
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski poprosił radcę prawnego o zajęcie
stanowiska w tej sprawie.
Radca prawny Paweł Krawczyk stwierdził, że Radny Sławomir Piotrowski miał prawo
wyrazić stanowisko Klubu Prawa i Sprawiedliwości.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać
głos ?
Ponieważ nie było więcej chętnych do zabrania głosu, zamknął dyskusję i przystąpił
do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi
Powiatu w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 14 Radnych
- “przeciw” 0
- “wstrzymujących się”
- 3 Radnch
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności
17 Radnych 16 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i 3-ch głosach
„wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XXIX/174/2017 w sprawie udzielenia Zarządowi
Powiatu w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Stanowi ona
załącznik nr 22 do protokołu.
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Pogratulował serdecznie Staroście i całemu Zarządowi Powiatu. Zaznaczył, że jak
sama nazwa wskazuje, absolutorium udzielane jest z tytułu wykonania budżetu
Powiatu. Następnie udzielił głosu Staroście.
Starosta Siedlecki Dariusz Stopa podziękował wszystkim, którzy zagłosowali za
udzieleniem absolutorium i Radnym z Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Powiedział, że Zarząd stara się robić więcej niż czasami można. To, że pozyskano
7.293.811 złotych środków zewnętrznych, to, że ponad 30 % w budżecie, to są wydatki
majątkowe o czymś świadczy. Chciałby znaleźć w pobliżu taki samorząd, który miałby
takie wydatki. Podziękował również Pani Skarbnik i wszystkim członkom Zarządu za
bardzo dobrą współpracę. Odnosząc się do stanowiska Radnych Klubu PiS powiedział,
że nie jest zaskoczony, choć po cichu liczył na te głosy. Wiele inwestycji zostało
wykonanych w ubiegłym roku na wszystkich gminach. Zarząd nie rozpatrywał, czy wójt,
radny, burmistrz jest z PiS, czy nie jest. Starosta podkreślił, że Jego i Zarządu motto
brzmi, że drogi mają kolor czarny, asfalt ma kolor czarny, nie ma barw politycznych, bo
mają służyć wszystkim. Jest przeciwnikiem przenoszenia jakiejkolwiek walki politycznej
na poziom samorządu. Budowane były wszędzie chodniki, ścieżki rowerowe i drogi.
Współpraca ze wszystkimi wójtami i burmistrzem była dobra. Odnośnie stawianych
zarzutów wobec absolutorium, stwierdził, że absolutorium udziela się, zgodnie z art. 271
ustawy o finansach publicznych, z tytułu wykonania budżetu. Przyznał, że rozumie
i akceptuje to, że każdy ma parwo powiedzieć to, co chce. Przypomniał tylko
wybudowaną drogę przez Radzików, rozpoczętą Schetynówkę, RIT z którego
otrzymaliśmy dofinansowanie do wszystkich dróg. Kończąc nadmienił, że podczas
dzisiejszej sesji nie dało się nie zauważyć, że z Radnymi Klubu PiS coś się działo. Być
może zmniejszył się Klub.
O godzinie 1500 z sali obrad wyszedł Radny Andrzej Wróbel. Od tej pory w sesji bierze
udział 16-tu Radnych.

Radny Kazimierz Prochenka odnosząc się do wypowiedzi Starosty powiedział,
że z jednej strony Starosta mówi, że droga jest czarna, ale na zakończenie przypisał
rypostę polityczną. Uważa, że nie ma polityki, a jednak jest. Radca prawny wyjaśnił
sprawę ilości Radnych Klubu, a mimo wszystko Starosta nie powstrzymał się od takiego
komentarza. Oznacza to, że polityka tu działa.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski powiedział, że życie jest polityczne
i wszystko, co robimy jest polityką.
Radny Sławomir Piotrowski wyjaśnił, że w swojej wypowiedzi nie powiedział, że nie
było robione, tylko powiedział, że było wiele inwestycji. Zwrócił uwagę na dwie. Nie
chciał więcej, bo nie chciał odgrzewać rzeczy, które były przedmiotem dyskusji zarówno
Radnych ze strony Prawa i Sprawiedliwości, jak również krytycznych słów ze strony
Radnych Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego wobec pewnych rozwiązań Starostwa.
Nie chciał tego robić, dlatego użył tylko dwóch argumentów.
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Jeżeli będzie zmuszony, to wyciągnie pozostałe, ale uważa, że nie jest na to,
ani miejsce, ani czas, żeby wyciągać wszystkie “brudy” z ubiegłego roku. Wszyscy
wiemy, że w roku 2016 było sporo niedociągnięć i błędów, dlatego Radni PiS wstrzymali
się od głosu, a nie byli przeciw.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze
zabrać głos ?
Ponieważ, chętnych do zabrania głosu nie było, stwierdził, że punkt ten został
wyczerpany.
Ad. 18.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 18
porządku obrad: „Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/134/09 Rady
Powiatu w Siedlcach z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Siedlecki”. Poinformował, że projekt tej Uchwały
(załącznik nr 23 do protokołu) pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Komisja
Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia I Opieki Społecznej. Zapytał, czy ktoś w tym punkcie
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 16 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 16 Radnych
jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/134/09 Rady Powiatu
w Siedlcach z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Siedlecki. Uchwała ta stanowi załącznik nr 24
do protokołu.
Ad. 19.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 19
porządku obrad: „Podjęcie Uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Warszawie”. Projekt tej Uchwały stanowi załącznik nr 25 do
protokołu. Zapytał, czy ktoś w tym punkcie 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 16 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 16 Radnych
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXIX/175/2017 w sprawie przekazania skargi do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Uchwała ta stanowi załącznik
nr 26 do protokołu.
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Ad. 20.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 20
porządku obrad: „Podjęcie Uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej
między Powiatem Siedleckim, a Rejonem Dubieńskim Obwodu Rówieńskiego Ukrainy”.
Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 27 do protokołu) pozytywnie
zaopiniowały wszystkie stałe Komisje Rady. Zapytał, czy ktoś w tym punkcie 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 15 Radnych
- “przeciw” - 1 Radny
- “wstrzymujących się”
-0
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 16 Radnych
15 głosami “za” przy 1 głosie “przeciwnym” i braku głosów “wstrzymujących się” podjęła
Uchwałę Nr XXIX/176/2017 w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między
Powiatem Siedleckim, a Rejonem Dubieńskim Obwodu Rówieńskiego Ukrainy. Uchwała
ta stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
Ad. 21.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 21
porządku obrad: „Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017-2020”. Poinformował,
że projekt tej Uchwały (załącznik nr 29) pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu
i Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. Następnie zapytał,
czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos ?
Ponieważ chętnych do zabrania głosu nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto
jest za podjęciem tej Uchwały ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 16 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 16 Radnych
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXIX/177/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2016-2019. Stanowi
ona załącznik nr 30 do niniejszego protokółu.
Ad. 22.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 22
porządku obrad: „Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej
na 2017 rok Powiatu Siedleckiego”. Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik
nr 31) pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Komisja Infrastruktury,
Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. Następnie zapytał, czy ktoś w tym punkcie
chciałby zabrać głos ?
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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 16 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 16 Radnych
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXIX/178/2017 w sprawie dokonania zmian
w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego. Stanowi ona załącznik
nr 32 do protokołu.
Ad. 23.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 23
porządku obrad: „Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w
Siedlcach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu siedleckiego”. Poinformował, że projekt tej
Uchwały (załącznik nr 33 do protokołu) został zmieniony na wniosek Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu, Zdrowia I Opieki Społecznej. Zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby
zabrać głos ?
Radny Sławomir Piotrowski powiedział, że chciałby sprecyzować zapis w Tabeli Nr 2.
Chodzi o słowo “rotacyjnie”. Z tego ogólnego zapisu trudno będzie mieszkańcowi
Powiatu odczytać, do której apteki ma się zgłosić. Należałoby dopisać w jakich
miesiącach.
Przewodniczący Rady poprosił o zajęcie stanowiska Kierownika Wydziału Spraw
Społecznych.
Kierownik Wydziału Spraw Społecznych Stanisław Biardzki wyjaśnił, że zostało
przyjęte takie rozwiązanie, które będzie polegało na dobowych dyżurach telefonicznych
pełnionych od godziny 8 rano do 8 rano. Zostanie sporządzony grafik dyżurów, który
będzie publikowany na stronach Internetowych.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos ?
Stwierdziwszy, że głosów do dyskusji nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest
za podjęciem tej Uchwały ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 16 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 16 Radnych
jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 34 do
protokołu.
Ad. 24.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 24:
„Informacja Przewodniczącego Rady”. Poinformował Radnych, że w okresie
międzysesyjnym nic godnego uwagi nie wydarzyło się, więc w tym punkcie nie ma
żadnych informacji do przekazania.
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Ad. 25.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 25:
„Interpelacje i zapytania Radnych”.
Zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos ?
Przedstawicielka Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Siedlcach Magdalena
Soszyńska udzieliła informacji w zakresie afrykańskiego pomoru świń na terenie Polski.
Ogniska tej choroby wystapiły na terenie Powiatu Białej Podlaski Stwierdzono tam
siedem ognisk. Na terenie Powiatu Łosickieg stwierdzono dwa ogniska, na terenie
Powiatu Siemiatycze - trzy. Ponieważ jedno ognisko znajduje się blisko terenu Gminy
Korczew, to od dzisiaj weszło rozporządzenie Wojewody mówiace o tym, że część
Gminy Korczew jest w obszarze zagrożonym. Są to miejscowości: Ruda, Góry, Tokary,
Drażniew, Laskowice i Bużyska. W tych miejscowościach jest zakaz przywożenia i
wywożenia świń.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze
zabrać głos ?
Radny Sławomir Piotrowski zapytał, czy droga – ul. Gryczna jest już kompleksowo
odebrana od wykonawcy, czy jeszcze nie ? Chodzi generalnie o prawą stronę, jadąc
od ul. Siedleckiej do ul. Pałacowej. Krawężnik jest tam powyżej asfaltu. Zapytał, czy da
się coś z tym zrobić ?
Starosta Siedlecki Dariusz Stopa poinformował, że ten asfalt miał być równo
z krawężnikiem, ale mieszkańcy mieli obawy, że będzie tam zalewało, więc na ich
prośbę wyraził zgodę na obniżenie asfaltu.
Radny Sławomir Piotrowski zapytał, czy ta zmiana zatwierdzona została przez
projektanta i wykonawcę ?
Starosta Siedlecki Dariusz Stopa potwierdził, że zmiana ta została zatwierdzona.
Wszystko jest zgodne z przepisami.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze
zabrać głos ?
Ponieważ nie było więcej chętnych do zabrania głosu, stwierdził, że punkt ten został
wyczerpany.
Ad. 26.
Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 8 ust. 6 Statutu Powiatu Siedleckiego
o godzinie 1540 Przewodniczący Rady zakończył obrady wypowiadając formułę:
„Zamykam XXIX Sesję Rady Powiatu Siedleckiego”.
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Na tym protokół zakończono.
Przewodniczył:
PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Zygmunt Wielogórski
Protokółowała:

/-/ Hanna Krupa
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