RADA POWIATU
w Siedlcach

BR.0002.9.2017

PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2017
Z XXXIII Sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach,
odbytej w dniu 29 września 2017 roku
w Starostwie Powiatowym w Siedlcach,
ul. Piłsudskiego 40

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski o godzinie 1400 otworzył sesję wypowiadając
formułę: „Otwieram XXXIII zwyczajną Sesję Rady Powiatu w Siedlcach”. Powitał przybyłych gości,
członków Zarządu Powiatu, Radnych i przedstawicieli lokalnych środków masowego przekazu.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 19 Radnych, co wobec
21 osobowego składu Rady stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał, wniosków
i wydawania opinii. Nieobecność swoją usprawiedliwił Radny Marian Sekulski. Nieobecny jest
również Radny Wiesław Klimek.
(Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu).
Do pełnienia funkcji sekretarzy podczas dzisiejszych obrad wyznaczył Radnego Sławomira
Piotrowskiego i Radnego Andrzeja Wróbla. Zapytał Ich, czy wyrażają na to zgodę ?
Obaj Radni wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy.
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 dokumentów otrzymali wszyscy Radni. Zapytał, czy ktoś chciałby
zgłosić jakiś wniosek ?
Radny Bartłomiej Kurkus złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 5:
„Informacja Starosty na temat inwestycji budowy drogi powiatowej Podnieśno – Mokobody
w zakresie aktualnego stanu formalno-prawnego, odwołań, skarg z podaniem wszystkich aspektów,
które są z tym związane”.
Przewodniczący Rady poinformował, że w punkcie „Informacja Przewodniczącego Rady”
ma do przekazania informację właśnie na ten temat. Uważa, że wprowadzenie oddzielnego punktu
do porządku obrad jest bezcelowe, gdyż nie wie, czy Starosta jest przygotowany udzielić
szczegółowej analizy formalno-prawnej.
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Radny Bartłomiej Kurkus powiedział, że Starosta może udzielić tej informacji w takim zakresie,
w jakim wie.
Przewodniczący Rady powiedział, że jeżeli informacja Starosty ma być w takim zakresie, w jakim
wie, to proponuje, aby temat ten poruszyć w punkcie: „Interpelacje i zapytania Radnych”. Natomiast,
jeżeli informacja ma być szczegółowa, to na jej przygotowanie potrzeba jest czasu. Wniosek został
zgłoszony, więc należy go przegłosować. Następnie zapytał, czy są jeszcze inne wnioski ?
Ponieważ innych wniosków nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem
wniosku Radnego Bartłomieja Kurkusa ?
- „za” przyjęciem wniosku Radnego Bartłomieja Kurkusa głosowało 7 Radnych
- „przeciw” głosowało 9 Radnych
- „wstrzymujących się” 1 Radny
O godzinie 1410 na sesję przyszedł Radny Wiesław Klimek. Od tej pory w obradach bierze udział 20 Radnych.

Przewodniczący Rady stwierdził, że liczba oddanych głosów nie zgadza się, więc przeprowadzi
reasumpcję poprzedniego głosowania. Ponownie zapytał, kto jest za przyjęciem wniosku Radnego
Bartłomieja Kurkusa ?
- „za” przyjęciem wniosku Radnego Bartłomieja Kurkusa głosowało 6 Radnych
- „przeciw” głosowało 12 Radnych
- „wstrzymujących się” 2 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że wobec nie uzyskania większości głosów wniosek zgłoszony
przez Radnego Bartłomieja Kurkusa został przez Radę odrzucony. Zatem do porządku obrad nie
zostanie wprowadzony dodatkowy punkt. Następnie zapytał, kto jest za przyjęciem
zaproponowanego porządku obrad ?
- „za” przyjęciem porządku obrad głosowało 17 Radnych
- „przeciw” głosowało
0 Radnych
- „wstrzymujących się” 3 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że w obecności 20 Radnych 17 głosami „za” przy braku głosów
„przeciwnych” i 3 głosach „wstrzymujących się” Rada Powiatu przyjęła porządek dzisiejszego
posiedzenia. W związku z tym obrady odbędą się według kolejności:
1. Otwarcie obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.
5. Przyjęcie informacji o stanie środowiska na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2016 roku.
6. Przyjęcie informacji o aktualnym zabezpieczeniu podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom
Powiatu Siedleckiego przez NFZ.
7. Przyjęcie informacji o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu
Siedleckiego przez SP ZOZ w Siedlcach.
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8. Przyjęcie informacji o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu
Siedleckiego przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Spółka z o.o.
9. Przyjęcie informacji na temat udzielanych świadczeń przez Stację Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Siedlcach mieszkańcom Powiatu Siedleckiego z zakresu
ratownictwa medycznego.
10. Przyjęcie informacji na temat funkcjonowania Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP
w ramach Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorskiego Służb Ratowniczych.
11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach
za okres I półrocza 2017 roku.
12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Stoku Lackim za okres I półrocza 2017 roku.
13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Stoku Lackim za okres I półrocza 2017 roku.
14. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach za okres
I półrocza 2017 roku.
15. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach
za okres I półrocza 2017 roku.
16. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej
na lata 2013-2016” w roku 2016.
17. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Siedleckiego na lata 2015-2020
z perspektywą do 2025 roku.
18. Przyjęcie informacji z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON za I półrocze
2017 roku.
19. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
pn.: Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach za I półrocze 2017 roku.
20. Przyjęcie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego
na lata 2017-2020 za I półrocze 2017 roku.
21. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze
2017 roku.
22. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej za okres
I półrocza 2017 roku.
23. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu
usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia
pojazdu na 2018 rok.
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 wprowadzenia zmian w planie zadaniowym i finansowym
realizowanych przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2017 roku.
27. Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kotuń zadania powiatu z zakresu dróg
powiatowych.
28. Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia Gminie Korczew zadania powiatu z zakresu dróg
powiatowych.
29. Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia Gminie Paprotnia zadania powiatu z zakresu dróg
powiatowych.
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30. Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia Gminie Przesmyki zadań powiatu z zakresu dróg
powiatowych.
31. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Powiatu w sprawie powierzenia Miastu i Gminie
Mordy zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych.
32. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu
w Siedlcach.
33. Informacja Przewodniczącego Rady.
34. Interpelacje i zapytania Radnych.
35. Zakończenie obrad.
Ad. 3.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 3: „Przyjęcie protokołu
z XXXII Sesji Rady Powiatu”. Nadmienił, że protokół był do wglądu w Biurze Rady
oraz został przesłany Radnym drogą e-mail. Poinformował, że do chwili obecnej nie wpłynęły,
co do jego treści żadne uwagi, ani też wnioski. Zapytał, czy ktoś w tej chwili chciałby zgłosić jakieś
uwagi ?
Ponieważ uwag nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem protokołu
z XXXII Sesji Rady Powiatu w Siedlcach ?
- „za” przyjęciem protokołu głosowało 19 Radnych
- „przeciw” głosowało
0 Radnych,
- „wstrzymujących się” 1 Radny
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 Radnych,19 głosami „za” przy
braku głosów „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęła Protokół z XXXII Sesji Rady
Powiatu w Siedlcach.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji punktu 4 porządku obrad: „Przyjęcie sprawozdania z
pracy Zarządu Powiatu”. Nadmienił, że sprawozdanie to zostało sporządzone za okres od dnia 12
czerwca do dnia 11 września 2017 roku. Zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos ?
Radny Marek Gorzała powiedział, że na stronie 22 sprawozdania punkt 6 brzmi: „Rozpatrzenie
prośby dyrektora Szkoły Podstawowej w Krynicy o wsparcie finansowe odrestaurowania pomnika
Wolności w Krynicy”. Zarząd Powiatu odpowiedział, że ze względu na brak środków w budżecie
powiatu nie udzieli na ten cel dofinansowania. Nie będzie wytykał innych, podobnych inicjatyw, które
Zarząd wspierał i to obficie. Nie będzie teraz analizował zasadności tego wspierania. Niemniej w tym
przypadku musi się żachnąć. Przyznał, że jest Mu wstyd za odmowę wsparcia finansowego takiej
inicjatywy, jaką jest odrestaurowanie pomnika Wolności. Zapytał, czyżby u nas nie było patriotów ?
Starosta Dariusz Stopa wyjaśnił, że odmowa wsparcia finansowego tej inicjatywy nie wynikała
ze złej woli.
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Jako Powiat nie mamy w tej chwili środków na odnowę zabytków. Jesteśmy dopiero na etapie
opracowywania programu ochrony zabytków.
Radny Marek Gorzała odnosząc się do wypowiedzi Starosty, powiedział, że w takim razie należało
tak napisać w sprawozdaniu.
Przewodniczący Rady zapytał, czy jeszcze ktoś chce 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 20 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 Radnych jednogłośnie przyjęła
sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu. Stanowi ono załącznik nr 2 do protokołu.
Ad. 5.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 5 porządku obrad:
„Przyjęcie informacji o stanie środowiska na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2016 roku”.
Poinformował, że była ona rozpatrywana i przyjęta przez Komisję Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska. Zaznaczył, że na dzisiejszej sesji nie ma przedstawiciela Delegatury WIOŚ w Mińsku
Mazowieckim, ale zapytał, czy ktoś z Radnych chciałby zabrać w tym punkcie głos ?
Radny Marek Gorzała stwierdził, że miał przygotowane pytania, ale nie ma komu ich zadać, więc
zrezygnuje.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski wobec braku pytań stwierdził, że Rada Powiatu
przyjęła informację o stanie środowiska na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2016 roku. Stanowi
ona załącznik nr 3 do protokołu.
Ad. 6.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 6 porządku obrad:
„Przyjęcie informacji o aktualnym zabezpieczeniu podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom
Powiatu Siedleckiego przez NFZ”. Poinformował, że była ona rozpatrywana i przyjęta przez Komisję
Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Następnie zapytał, czy ktoś w tym punkcie
chciałby zabrać głos ?
Ponieważ nikt nie wyraził chęci zabrania głosu, stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła informację
o aktualnym zabezpieczeniu podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu Siedleckiego
przez NFZ. Stanowi ona załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. 7.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 7 porządku obrad:
„Przyjęcie informacji o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu Siedleckiego
przez SP ZOZ w Siedlcach”.
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Poinformował, że była ona rozpatrywana i przyjęta przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia
i Opieki Społecznej. Następnie zapytał, czy są pytania ?
Ponieważ pytań nie było, stwierdził, że informacja o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej
mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez SP ZOZ w Siedlcach została przez Radę Powiatu
przyjęta. Stanowi ona załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. 8.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 8 porządku obrad:
„Przyjęcie informacji o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu Siedleckiego
przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Spółka z o.o.” Była ona rozpatrywana i przyjęta
przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Zapytał, czy w tym punkcie
ktoś chciałby zabrać głos ?
Ponieważ głosów do dyskusji nie było stwierdził, że informacja o aktualnym zapewnieniu opieki
zdrowotnej mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach
Spółka z o.o.” została przez Radę Powiatu przyjęta. Stanowi ona załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. 9.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 9 porządku obrad:
„Przyjęcie informacji na temat udzielanych świadczeń przez Stację Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Siedlcach mieszkańcom Powiatu Siedleckiego z zakresu ratownictwa
medycznego”. Poinformował, że była ona rozpatrywana i przyjęta przez Komisję Oświaty, Kultury,
Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Następnie zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos ?
Ponieważ głosów do dyskusji nie było stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła informację na temat
udzielanych świadczeń przez Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
w Siedlcach mieszkańcom Powiatu Siedleckiego z zakresu ratownictwa medycznego. Stanowi ona
załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. 10.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 10 porządku obrad:
„Przyjęcie informacji na temat funkcjonowania Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP w ramach
Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorskiego Służb Ratowniczych”. Poinformował, że była ona
rozpatrywana i przyjęta przez Komisję Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy.
Następnie zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos ?
Ponieważ chętnych do zabrania głosu nie było stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła informację na
temat realizacji zadań przez Miejskie Stanowisko Kierowania PSP funkcjonujące w ramach
Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorskiego Służb Ratowniczych. Stanowi ona załącznik nr 8 do
protokołu.
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Ad. 11.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 11 porządku obrad:
„Przyjęcie sprawozdania z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach za okres
I półrocza 2017 roku”. Poinformował, że pozytywnie zaopiniowała go Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Następnie zapytał, czy 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 20 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu
w Kisielanach za okres I półrocza 2017 roku zostało przez Radę Powiatu przyjęte. Stanowi ono
załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 12.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 12 porządku obrad:
„Przyjęcie sprawozdania z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku
Lackim za okres I półrocza 2017 roku”. Nadmienił, że sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Zapytał, czy w tym punkcie ktoś
chciałby zabrać głos ?
Ponieważ chętnych do zabrania głosu nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
przyjęciem tego sprawozdania ?
- „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 20 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Stoku Lackim za okres I półrocza 2017 roku zostało przez Radę Powiatu
przyjęte. Stanowi ono załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 13.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 13 porządku obrad:
„Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Stoku Lackim za okres I półrocza 2017 roku”. Poinformował, że sprawozdanie to było omawiane i
pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.
Zapytał, czy w tym punkcie są pytania ?
Ponieważ pytań nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem tego
sprawozdania ?
- „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 20 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim za okres I półrocza 2017 roku zostało przez Radę
Powiatu przyjęte. Stanowi ono załącznik nr 11 do protokołu.
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Ad. 14.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 14 porządku obrad:
„Przyjęcie sprawozdania z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach za okres
I półrocza 2017 roku”. Poinformował, że sprawozdanie było omawiane i pozytywnie zaopiniowane
przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Zapytał, czy ktoś chciałby
zabrać głos ?
Radny Marek Gorzała poprosił o uzupełnienie informacji, ponieważ sprawozdanie za okres
I półrocza br. sporządzone było z datą 10 sierpnia br. i wówczas nie znane były jeszcze wyniki
z egzaminów przeprowadzonych w czerwcu br.
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach Krystyna Zarzecka poinformowała,
że zawód: technik turystyki wiejskiej składał się z dwóch kwalifikacji. Pierwsza kwalifikacja to jest:
prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich. Część pisemną zdało 100 %
słuchaczy, a część praktyczną 68,6 %. Druga kwalifikacja dotyczyła prowadzenia gospodarstwa
turystycznego. Część pisemna zdana jest przez 100 % słuchaczy, a część praktyczna przez
82,35 % słuchaczy.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze pytania ?
Ponieważ pytań nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem tego
sprawozdania ?
- „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 20 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Mordach za okres I półrocza 2017 roku zostało przez Radę Powiatu przyjęte.
Stanowi ono załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 15.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 15 porządku obrad:
„Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach
za okres I półrocza 2017 roku”. Poinformował, że pozytywnie zaopiniowała go Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby
zabrać głos ?
Radny Marek Gorzała powiedział, że w strukturze jednostki w Zespole ds. poradnictwa
specjalistycznego wymieniony jest radca prawny. W dalszej części sprawozdania napisane jest,
że: „…ponadto w tut. jednostce zatrudniono na umowę zlecenia radcę prawnego”. Zapytał, czy to
jest druga osoba, czy chodzi o tą samą ?
Kierownik PCPR w Siedlcach Anna Gugała poinformowała, że radca prawny zatrudniony jest na
zasadzie umowy zlecenia do obsługi merytorycznej zadań w jednostce.
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Radny Marek Gorzała powiedział, że z tej wypowiedzi wynika, że niepotrzebnie użyto słowa:
„ponadto”.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos ?
Ponieważ więcej chętnych do zabrania głosu nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
przyjęciem tego sprawozdania ?
- „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 20 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Siedlcach za okres I półrocza 2017 roku zostało przez Radę Powiatu przyjęte. Stanowi
ono załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 16.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 16 porządku obrad:
„Przyjęcie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata
2013 – 2016 w roku 2016”. Poinformował, że pozytywnie zaopiniowała go Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Następnie zapytał, czy 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 20 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju
Pieczy Zastępczej na lata 2013 – 2016 w roku 2016 zostało przez Radę Powiatu przyjęte. Stanowi
ono załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 17.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 17 porządku obrad:
„Przyjęcie sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Siedleckiego na lata 2015-2020
z perspektywą do 2025 roku”. Poinformował, że było ono pozytywnie zaopiniowane przez wszystkie
stałe Komisje Rady. Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?
Ponieważ nikt nie wyraził chęci zabrania głosu Przewodniczący przystąpił do głosowania. Zapytał,
kto jest za przyjęciem tego sprawozdania ?
- „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 20 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu
Siedleckiego na lata 2015-2020 z perspektywą do 2025 zostało przez Radę Powiatu przyjęte.
Stanowi ono załącznik nr 15 do protokołu.

9

Ad. 18.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 18 porządku obrad:
„Przyjęcie informacji z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON za I półrocze
2017 roku”.
Poinformował, że informacja omawiana była przez Komisję Budżetu, Komisję Rewizyjną i Komisję
Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Wszystkie te Komisje zaopiniowały informację
pozytywnie. Następnie zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos ?
Ponieważ nikt nie wyraził chęci zabrania głosu przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
przyjęciem tej informacji ?
- „za” przyjęciem tej informacji głosowało 20 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że informacja z realizacji zadań finansowanych ze środków
PFRON za I półrocze 2017 roku została przez Radę Powiatu przyjęta. Stanowi ona załącznik
nr 16 do protokołu.
Ad. 19.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 19 porządku obrad:
„Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn.:
„Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach za I półrocze 2017 roku”. Poinformował, że
informacja ta była przedmiotem obrad Komisji Budżetu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Wszystkie trzy Komisje zaopiniowały ją pozytywnie.
Następnie zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos ?
Ponieważ nikt nie wyraził chęci zabrania głosu przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
przyjęciem tej informacji ?
- „za” przyjęciem tej informacji głosowało 20 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury pn.: „Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach
za I półrocze 2017 roku została przez Radę Powiatu przyjęta. Stanowi ona załącznik nr 17 do
protokołu.
Ad. 20.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 20 porządku obrad:
„Przyjęcie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na
lata 2017-2020 za I półrocze 2017 roku”. Poinformował, że informację tą pozytywnie zaopiniowała
Komisja Budżetu i Komisja Rewizyjna. Następnie zapytał, czy są pytania ?
Ponieważ pytań nie było przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem tej informacji ?
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- „za” przyjęciem tej informacji głosowało 20 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017-2020 za I półrocze 2017 roku została przez Radę
Powiatu przyjęta. Stanowi ona załącznik nr 18 do protokołu.
Ad. 21.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 21 porządku obrad:
„Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze
2017 roku”. Poinformował, że informacja była omawiana i pozytywnie zaopiniowana przez Komisję
Budżetu i Komisję Rewizyjną.
Pozytywną opinię o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku wydała również
Regionalna Izba Obrachunkowa, której Uchwałę Nr Si.333.2017 z dnia 12 września 2017 r.
w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Siedlcach informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2017 roku otrzymali wszyscy Radni. Stanowi ona załącznik nr 19 do
protokołu. Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?
Ponieważ głosów do dyskusji nie było przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem tej
informacji ?
- „za” przyjęciem tej informacji głosowało 20 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Siedleckiego za I półrocze 2017 roku została przez Radę Powiatu przyjęta. Stanowi ona załącznik
nr 20 do protokołu.
Ad. 22.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 22 “Przyjęcie
sprawozdania z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej za okres I półrocza 2017 roku”.
Nadmienił, że sprawozdanie to zostało sporządzone i przyjęte przez Komisję Rewizyjną. Zapytał,
czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos ?
Ponieważ chętnych do zabrania głosu nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
przyjęciem tego sprawozdania ?
- „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 20 Radnych

Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawozdanie z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej za
okres I półrocza 2017 roku zostało przez Radę Powiatu przyjęte jednogłośnie. Stanowi ono
załącznik nr 21 do protokołu.
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Ad. 23.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 23 porządku obrad:
„Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu
usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia
pojazdu na 2018 rok”.
Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 22 do protokołu) pozytywnie zaopiniowała
Komisja Budżetu i Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. Zapytał,
czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać głos ?
Ponieważ nikt nie wyraził chęci zabrania głosu, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
podjęciem tej Uchwały ?
- „za” podjęciem tej uchwały głosowało 20 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 Radnych jednogłośnie podjęła
Uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi
oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2018 rok.
Stanowi ona załącznik nr 23 do protokołu.
Ad. 24.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 24 porządku obrad:
„Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Siedleckiego na lata 2017 – 2020”. Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 24 do
protokołu) pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa
Publicznego i Rynku Pracy. Zapytał, czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać głos ?
Stwierdziwszy, że nikt nie wyraził chęci zabrania głosu, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
podjęciem tej Uchwały ?
- „za” podjęciem tej uchwały głosowało 20 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 Radnych jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XXXIII/185/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Siedleckiego na lata 2017 – 2020. Stanowi ona załącznik nr 25 do protokołu.
Ad. 25.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 25 porządku obrad:
„Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu
Siedleckiego”. 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 tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?
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Radny Bartłomiej Kurkus zapytał, czy cały zakres rzeczowy wraz z rozliczeniem inwestycji
wymienionej pod poz. 5 w Tabeli nr 4 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3607W Broszków-Żuków”
będzie wykonany jeszcze w tym roku ? Poinformował, że na tej drodze jest niemalże codziennie
i stwierdza, że nic na niej się nie dzieje. Jest początek października, mamy pierwsze przymrozki.
Obawia się, że inwestycja ta nie będzie w tym roku zrealizowana, a jeśli nawet, to jakość jej
wykonania nie będzie taka, jak potrzeba. Należy zwrócić na to uwagę. Jest to olbrzymia inwestycja
i trzeba jej dopilnować.
Starosta Siedlecki Dariusz Stopa odpowiedział, że wszystko jest pod nadzorem. Po to też mamy
Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zgodnie z umową, Firma musi zakończyć inwestycję do końca
października br. Jeżeli Firma nie wyrobi się w terminie, to będą nałożone na nią stosowne kary.
Radny Bartłomiej Kurkus zaznaczył, że mogą być też różne aneksy do zawartej umowy. Zapytał,
czy Pan Starosta nie przewiduje przypadku przedłużenia terminu wykonania tej inwestycji w ramach
aneksu ?
Starosta Siedlecki Dariusz Stopa poinformował, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęło żadne pismo
odnośnie przedłużenia terminu, wobec tego nie ma o czym w tej chwili rozmawiać.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś chciałby w tym punkcie jeszcze zabrać głos ?
Stwierdziwszy, że nikt nie wyraził chęci zabrania głosu, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
podjęciem tej Uchwały ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 20 Radnych
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności
20 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIII/186/2017 w sprawie dokonania zmian
w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 27 do
protokołu.
Ad. 26.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 26 porządku obrad:
„Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadaniowym i finansowym
realizowanych przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2017 roku”. Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 28 do protokołu) pozytywnie
zaopiniowała Komisja Budżetu i Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.
Ponadto propozycję zmian w planie finansowym przychodów i wydatków PFRON w związku ze
zwiększeniem limitu środków pozytywnie zaopiniowała Powiatowa Społeczna Rada Do Spraw Osób
Niepełnosprawnych przy Staroście Siedleckim. Opinia ta stanowi załącznik nr 29 do protokołu.
Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?
13

Stwierdziwszy, że nie ma chętnych do zabrania głosu, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
podjęciem tej Uchwały ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 20 Radnych
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności
20 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIII/187/2017 w sprawie wprowadzenia zmian
w planie zadaniowym i finansowym realizowanych przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku. Stanowi ona załącznik nr 30 do protokołu.
Ad. 27.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 27 porządku obrad:
„Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kotuń zadania powiatu z zakresu dróg
powiatowych”. Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 31 do protokołu) pozytywnie
zaopiniowała Komisja Budżetu i Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy.
Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?
Stwierdziwszy, że chętnych do zabrania głosu nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
podjęciem tej Uchwały ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 20 Radnych
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności
20 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIII/188/2017 w sprawie powierzenia Gminie Kotuń
zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych. Stanowi ona załącznik nr 32 do protokołu.
Ad. 28.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 28 porządku obrad:
„Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia Gminie Korczew zadania powiatu z zakresu dróg
powiatowych”. Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 33 do protokołu) pozytywnie
zaopiniowała Komisja Budżetu i Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy.
Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?
Radny Marek Gorzała poprosił o doprecyzowanie odcinka tej drogi.
Starosta Siedlecki Dariusz Stopa poinformował, że zadanie to będzie realizowane w miejscowości
Tokary.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze pytania ?
Ponieważ pytań nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem tej Uchwały ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 20 Radnych
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Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności
20 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIII/189/2017 w sprawie powierzenia Gminie
Korczew zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych. Stanowi ona załącznik nr 34 do protokołu.
Ad. 29.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 29 porządku obrad:
„Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia Gminie Paprotnia zadania powiatu z zakresu dróg
powiatowych”. Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 35 do protokołu) pozytywnie
zaopiniowała Komisja Budżetu i Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy.
Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?
Stwierdziwszy, że chętnych do zabrania głosu nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
podjęciem tej Uchwały ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 20 Radnych
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności
20 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIII/190/2017 w sprawie powierzenia Gminie
Paprotnia zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych. Stanowi ona załącznik nr 36 do protokołu.
Ad.30.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 30 porządku obrad:
„Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia Gminie Przesmyki zadań powiatu z zakresu dróg
powiatowych”. Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 37 do protokołu) pozytywnie
zaopiniowała Komisja Budżetu i Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy.
Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?
Stwierdziwszy, że chętnych do zabrania głosu nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
podjęciem tej Uchwały ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 20 Radnych
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności
20 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIII/191/2017 w sprawie powierzenia Gminie
Przesmyki zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych. Stanowi ona załącznik nr 38 do protokołu.
Ad.31.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 31 porządku obrad:
„Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Mordy zadania
powiatu z zakresu dróg powiatowych”. Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 39 do
protokołu) pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa
Publicznego i Rynku Pracy. Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?
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Stwierdziwszy, że chętnych do zabrania głosu nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
podjęciem tej Uchwały ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 20 Radnych
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności
20 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIII/192/2017 zmieniającą Uchwałę w sprawie
powierzenia Miastu i Gminie Mordy zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych. Stanowi ona
załącznik nr 40 do protokołu.
Ad.32.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 32 porządku obrad:
„Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu”.
Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 41 do protokołu) pozytywnie zaopiniowały
wszystkie stałe Komisje Rady Powiatu. Następnie zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos ?
Stwierdziwszy, że chętnych do zabrania głosu nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
podjęciem tej Uchwały ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 20 Radnych
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności
20 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIII/193/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdań
z realizacji uchwał Rady Powiatu. Stanowi ona załącznik nr 42 do protokołu.
Ad. 33.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 33: „Informacja
Przewodniczącego Rady”. Poinformował Radnych, że Wojewoda Mazowiecki pismem z dnia
9 września 2017 roku Nr LEX-S.4131.12.2017.MR rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził
nieważność Uchwały Nr XXXI/182/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 16 sierpnia 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Siedleckiego z powodu niedoskonałości
prawnej. Wojewoda uznał, że uzasadnienie do uchwały było zbyt słabe, jak również nie zawierało
pouczenia. Sprawa dotyczy skargi złożonej przez Panów R. Wspólnie z Komisją Rewizyjną uznano,
że uwagi Wojewody są słuszne. W tej chwili przygotowywany jest drugi projekt Uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi w tej sprawie, który zostanie przedłożony Radnym na kolejną sesję, ponieważ
musi upłynąć 30 dni od wydania rozstrzygnięcia Wojewody, aby było ono prawomocne.
Druga sprawa, o której powinni wiedzieć Radni to taka, że w dniu 25 września br. wpłynęła kolejna
skarga Pana M.R. w kwestii przedłużającego się postępowania prowadzonego przez Gminę
Mokobody w sprawie zakłócenia stosunków wodnych. Skarżący podnosi m.in., że Starosta osobiście
nie uczestniczył w postępowaniu. Osobiście uważa, że Starosta ma pracowników i nie koniecznie
sam musi brać udział w każdym spotkaniu. Skarga została skierowana do rozpatrzenia przez
Komisję Rewizyjną.
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Ad. 34.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 34: „Interpelacje
i zapytania radnych”. Zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos ?
Radny Bartłomiej Kurkus odnośnie obowiązku składania wniosków do budżetu powiatu na przyszły
rok stwierdził, że Klub Radnych PiS podtrzymuje swój wniosek złożony w formie pisemnej w zeszłym
roku w zakresie niezrealizowanym w tym roku. Jeżeli będzie potrzeba uzupełnienia zadań
inwestycyjnych, to stosowny wniosek złoży w późniejszym terminie w formie pisemnej.
Drugą sprawą jest to, że chciałby bardzo podziękować i pogratulować Staroście rekordu
zakończenia remontów cząstkowych na terenie Gminy Kotuń. Jest to swoisty rekord. Nikt do tej pory,
tj. do dnia 1 września nie łatał dziur z poprzedniej zimy.
Radny Marek Gorzała również podtrzymał swój wniosek odnośnie zadań inwestycyjnych na terenie
gmin, które reprezentuje, zgłoszonych do realizacji w ubiegłym roku.
Poinformował, że z prasy dowiedział się o podjęciu zadania przejęcia drogi Sokołów Podlaski przez
Paprotnię do Łosic. Z artykułu wynikało, że Zarządy tych samorządów przez które prowadzi ta droga
podjęły decyzję o przekazaniu tejże drogi wyższemu zarządcy. Chciałby coś się na ten temat
dowiedzieć.
Przewodniczący Rady poprosił Starostę o udzielenie informacji na ten temat.
Starosta Siedlecki Dariusz Stopa poinformował, że Powiat Sokołowski, Siedlecki i Łosicki podjęły
rozmowy z Urzędem Marszałkowskim o przekazaniu tej drogi. Jednak rozmowy nie przyniosły
rezultatu, ponieważ okazało się, że na odcinku Powiatu Sokołowskiego jest za wąski pas drogowy.
Radny Marek Gorzała poprosił, żeby w przyszłości Rada wiedziała o takich przedsięwzięciach.
Starosta Siedlecki Dariusz Stopa wyjaśnił, że była to inicjatywa Powiatu Sokołowskiego.
Radny Sławomir Piotrowski nawiązując do dyskusji na poprzedniej sesji odnośnie cen asfaltu,
przypomniał, że Pan Przewodniczący Rady użył sformułowania, że „Spółka łoi samorządy”, później
sprostował, że użył niefortunnego sformułowania, ale padło też stwierdzenie: „niemniej jednak ceny
podrożały i to bodajże trzykrotnie”. Zapytał, czy Przewodniczący Rady jako osoba publiczna ma
prawo wprowadzać ludzi w błąd ? Radny przypomniał, że wystąpił wówczas z interpelacją
o przedstawienie szczegółowego wykazu wielkości cen asfaltu z ostatnich dziesięciu lat. Jeżeli
popatrzymy na dane, które otrzymał, to cena asfaltu w 2009 roku wynosiła 227 złotych, w 2011 roku
– 210 złotych, a w 2017 roku – 195 złotych. Tak więc widzimy, że było to nieprawdą. Jeżeli
popatrzymy na ceny do 2016 roku, to należy stwierdzić, że rzeczywiście cena podrożała, ale też nie
trzykrotnie, tylko ze 130 złotych na 195 złotych. Zatem stwierdzenie, że ceny poszły trzykrotnie
w górę, czy wprowadzanie w błąd Radnych i opinii publicznej jest na miejscu ? Poprosił
Przewodniczącego o ustosunkowanie się do tej wypowiedzi. Jeśli chodzi o sprawę drogi na odcinku
Podnieśno – Mokobody poprosił o udzielenie informacji, czy inwestycja ta była realizowana tylko
i wyłącznie na gruncie będącym własnością Powiatu ?
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Z informacji uzyskanej od Pana Mirosława Rytla wynika, że rów, który został zasypany był częściowo
na Jego gruncie. Zapytał, czy jest to prawda, czy nie, czy Powiat Siedlecki i Gmina Mokobody miały
w pełni tytuł prawny, czy też nie ?Co do spotkania wyznaczonego na dzień 21 września br., które
miało być zorganizowane poniekąd z inicjatywy Starosty z udziałem Wójta Gminy Mokobody,
poinformował, że osoby skarżące będąc na tym spotkaniu, opłaciwszy wcześniej wadium za
pełnomocnictwo, chociaż nie do końca są przekonane, że powinny ponieść taką opłatę, dowiedziały
się, że tak naprawdę nic nie osiągną, bo na spotkaniu nie ma osób decyzyjnych. Pan Starosta nie
pojawił się na tym spotkaniu, a urzędniczka Starostwa, będąca w Jego zastępstwie przeprosiła
zebranych w imieniu Starosty, że Go nie ma, bo ma inne ważne spotkanie, ale nie była w stanie
podejmować wiążących decyzji. Czy o nieobecności Starosty i Wójta nie można było wcześniej
poinformować osób skarżących ? Pan Starosta wielokrotnie mówił o woli współpracy, woli
rozwiązania tego problemu i proponował spotkanie. Jeżeli dochodzi już do spotkania, to na nim nie
jest obecny. Dlaczego ? Dlaczego mieszkańcy byli narażeni na koszty i na stracony czas ? Zapytał,
co Zarząd Powiatu planuje zrobić, aby tą drogę doprowadzić do użyteczności ?
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos ?
Radny Marek Gorzała podziękował Zarządowi Powiatu za szybkie podjęcie działań drogowych,
zgłoszonych na Jego interwencję.
O głos poprosiła Przewodnicząca Rady Gminy Korczew, której Przewodniczący głosu udzielił.
Przewodnicząca Rady Gminy Korczew Barbara Roszuk podziękowała Zarządowi i Radzie
Powiatu za prace wykonane na terenie Gminy Korczew i poprosiła o dalszą współpracę i wsparcie
kolejnych inwestycji.
Radny Kazimierz Prochenka powiedział, że została wykonana droga z Grodziska do Dziewul,
za co Staroście i Zarządowi podziękował. Jest jednak problem, bo droga ta jest posypana drobnym
grysem. Jest postawiony znak ograniczający prędkość do 40 km, ale mimo wszystko podczas jazdy
spod kół lecą odpryski, które uszkadzają karoserie i szyby. Mieszkańcy interweniują już w tej
sprawie. Mieli też zwracać się z wnioskami o rekompensatę poniesionych z tego tytułu szkód.
Zapytał, czy nie można byłoby na łukach tej drogi powiatowej zrobić przez środek linii ? Niektórzy
kierowcy tak ścinają te łuki, że w każdej chwili może dojść do wypadku.
Starosta Siedlecki Dariusz Stopa poinformował, że drogi powiatowe są ubezpieczone. Jeżeli ktoś
poniósł jakieś krzywdy dotyczące pojazdu, to może zwrócić się z wnioskiem o pokrycie szkody.
Wszystkie wnioski kierowane są do naszego ubezpieczyciela.
Jeżeli chodzi o linie, to droga musi mieć bodajże 6 metrów szerokości, żeby można było je
namalować. Zapewnił, że to sprawdzi i jeżeli będzie taka możliwość, to linie zostaną namalowane.
Co do interpelacji Radnego Sławomira Piotrowskiego, zobowiązał się, że w zakresie spaw
własnościowych odpowie na nią na piśmie, bo będzie trzeba sięgnąć do dokumentacji.
Poinformował, że postępowanie w sprawie drogi w Mokobodach prowadzi Gmina Mokobody.
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Starosta jest tylko stroną w tym postępowaniu. Odnośnie swojej nieobecności na spotkaniu wyjaśnił,
że od tego są pracownicy, aby w niektórych sytuacjach reprezentować Starostę z Jego
upoważnienia i wypowiadać się w Jego Imieniu. Podkreślił, że bez udziału Gminy Mokobody nie da
się problemu rozwiązać. Osobiście rozmawiał z Panią Wójt i jest już wyznaczony termin kolejnego
spotkania w tej sprawie.
Radna Małgorzata Cepek w imieniu mieszkańców Grabianowa i Białk zapytała do kiedy jest termin
realizacji ul. Łukowskiej, bo od kilku dni nikt tam nic nie robi. Nie ma żadnych maszyn i pracowników.
Są wykonane tylko studzienki i wykopane karpy. Poprosiła też o podanie terminu zakończenia
inwestycji na drodze Żelków – Chlewiska.
Starosta Siedlecki Dariusz Stopa poinformował, że ul. Łukowska ma być skończona w tym roku,
a termin zakończenia drogi Żelków – Chlewiska oficjalnie mija jutro.
Radny Bartłomiej Kurkus zaapelował, żeby w toku wszystkich prac inwestycyjnych, szczególnie
drogowych, pomimo tego, że są inspektorzy nadzoru i kierownicy budów zwrócić uwagę i wytężyć
siły nadzoru ze strony Starostwa, żeby ten casus Osin Dolnych się nie powtórzył.
Starosta Siedlecki Dariusz Stopa zgodził się z przedmówcą.
Radny Sławomir Piotrowski poprosił Przewodniczącego o ustosunkowanie się do kwestii swojej
wypowiedzi odnośnie tego „łojenia” i wprowadzania Radnych w błąd.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski wyjaśnił, że jest człowiekiem kulturalnym, więc
w pierwszej kolejności daje wypowiedzieć się innym. Przyznał, że trochę się w swojej wypowiedzi
rozpędził i przeszacował, ale trudno jest dyskutować o cenach asfaltu w oderwaniu od cen ropy.
Jeżeli nie wzrasta cena ropy, to racjonalnym się wydaje, że nie powinna wzrastać cena asfaltu. Ceny
wzrosły, może nie aż tak znacznie, jak to podał.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos ?
Ponieważ więcej chętnych do zabrania głosu nie było, stwierdził, że punkt ten został wyczerpany.
Ad. 35.
Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 8 ust. 6 Statutu Powiatu Siedleckiego
o godzinie 1510 Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski zakończył obrady wypowiadając
formułę: „Zamykam XXXIII zwyczajną Sesję Rady Powiatu Siedleckiego”.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczył:
PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/Zygmunt Wielogórski
Protokółowała:
/-/ Hanna Krupa
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