RADA POWIATU
w SIEDLCACH
BR.0002.12.2017

PROTOKÓŁ NR XXXVI/2017
z XXXVI Sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach
odbytej w dniu 20 grudnia 2017 roku
w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski o godzinie 1400 otworzył Sesję
wypowiadając formułę: „Otwieram XXXVI 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 obradach uczestniczy 20 Radnych, co wobec
ustawowego składu Rady, wynoszącego 21 Radnych stanowi quorum, pozwalające na
podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji. Nieobecny był Radny Marian Sekulski.
(Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
Na sekretarzy do liczenia głosów podczas sesji wyznaczył Radnych: Benona Kukla
i Grzegorza Pomikło. Zapytał ich, czy wyrażają na to zgodę?
Obaj Radni wyrazili zgodę.
Ad. 2.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 2 punktu: „Wnioski
do porządku obrad”. Nadmienił, że porządek obrad otrzymali wszyscy Radni wraz
z zawiadomieniem o terminie, miejscu sesji i kompletem materiałów. Zapytał, czy ktoś
chciałby wnieść do tego porządku wniosek?
Starosta Dariusz Stopa: w imieniu Zarządu Powiatu zawnioskował o zdjęcie z porządku
obrad 9 punktu: „Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej,
banneru, sztandaru i pieczęci Powiatu Siedleckiego oraz zasad i warunków ich używania”
w związku z potrzebą jej doprecyzowania.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski zapytał czy są jeszcze inne wnioski, po
chwili stwierdził, że nie ma, po czym przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
przyjęciem wniosku Zarządu Powiatu o zdjęcie z porządku obrad punktu 9: „Podjęcie
uchwały w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru, sztandaru
i pieczęci Powiatu Siedleckiego oraz zasad i warunków ich używania”?
- „za” usunięciem punktu 9 z porządku obrad głosowało 20 Radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 Radnych
jednogłośnie przyjęła propozycję zdjęcia punktu 9 z porządku obrad. Projekt uchwały
stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Następnie przystąpił do głosowania nad przyjęciem
porządku obrad po zmianach. Zapytał, kto jest za przyjęciem nowego porządku obrad?
- „za” przyjęciem porządku obrad głosowało 20 Radnych.
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Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 Radnych
jednogłośnie przyjęła porządek obrad, który przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.
5. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Siedleckiego na lata 2017-2020.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok
Powiatu Siedleckiego.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego
na lata 2018-2021.
8. Podjęcie Uchwały Budżetowej na rok 2018 Powiatu Siedleckiego:
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
2) przedstawienie opinii stałych Komisji, w tym opinii Komisji Budżetowej oraz
wniosków Klubów Radnych,
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w
Siedlcach,
4) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii stałych Komisji oraz
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach
i wniosków Klubów Radnych,
5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej wraz z ewentualną autopoprawką,
6) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej z uwzględnieniem przyjętych
poprawek.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu w Siedlcach i Planów Pracy
stałych Komisji Rady Powiatu na 2018 rok.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
12. Informacja Przewodniczącego Rady.
13. Interpelacje i zapytania Radnych.
14. Zamknięcie obrad.
Ad. 3.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 3 punktu porządku
obrad: „Przyjęcie Protokołu z XXXV Sesji Rady Powiatu”. Nadmienił, że protokół był do
wglądu w Biurze Rady. Został również przesłany Radnym drogą e-mail. Poinformował, że
do chwili obecnej nie wpłynęły żadne uwagi. Następnie zapytał, czy ktoś w tym punkcie
chciałby zabrać głos?
Po chwili stwierdził, że chętnych do zabrania głosu nie ma i przystąpił do głosowania.
Zapytał, kto jest za przyjęciem protokołu z XXXV Sesji Rady Powiatu?
- „za” przyjęciem protokołu głosowało 20 Radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 Radnych
jednogłośnie przyjęła protokół z XXXV Sesji Rady Powiatu.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 4 porządku
obrad: „Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu”. Nadmienił, że sprawozdanie
sporządzone za okres od 16 października do 7 grudnia 2017 roku wszyscy Radni
otrzymali. Zapytał, czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać głos?
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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 3
do protokołu.
Ad. 5.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 5: „Podjęcie
Uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Siedleckiego na lata 2017-2020” Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Poinformował, że projekt tej uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Komisja
Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. Ponadto wprowadzone zmiany
przez Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniowały obie Komisje w dniu dzisiejszym. Zapytał,
czy są pytania, uwagi bądź wnioski?
Stwierdziwszy, że pytań nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem
przedmiotowej uchwały?
- „za” podjęciem tej uchwały głosowało 20 Radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 Radnych
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVI/207/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 – 2020. Stanowi ona
załącznik nr 5 do protokołu.
Ad. 6.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 6: “Podjęcie
Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu
Siedleckiego”. Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Poinformował, że projekt tej Uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Komisja
Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. Ponadto wprowadzone zmiany
przez Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniowały obie Komisje w dniu dzisiejszym. Zapytał,
czy w tej sprawie ktoś chciałby zabrać głos?
Stwierdziwszy, że głosów do dyskusji nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
podjęciem tej uchwały?
- „za” podjęciem uchwały głosowało 20 Radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 Radnych
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVI/208/2017 w sprawie dokonania zmian w Uchwale
Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 7 do protokołu.
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Ad. 7.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 7: “Podjęcie
Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 20182021”. Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Projekt tej Uchwały był rozpatrywany przez wszystkie stałe Komisje Rady i uzyskał
pozytywną ich opinię. Pozytywną opinię wydała również Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie. Uchwała Nr Si.384.2017 w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd
Powiatu w Siedlcach projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2018-2021 stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Otrzymali ją wszyscy Radni. Zapytał
ich, czy życzą sobie odczytania treści tej uchwały?
Radni stwierdzili, że nie ma potrzeby odczytywania uchwały Regionalnej Izby
Obrachunkowej, gdyż znają jej treść.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos?
Stwierdziwszy, że nikt nie wyraził chęci zabrania głosu, przystąpił do głosowania. Zapytał,
kto jest za podjęciem Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Siedleckiego na lata 2018 - 2021?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 20 Radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził, iż Rada Powiatu w obecności 20 Radnych jednogłośnie
podjęła Uchwałę Nr XXXVI/209/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Siedleckiego na lata 2018 - 2021. Stanowi ona załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 8.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 8: “Podjęcie
Uchwały Budżetowej na rok 2018 Powiatu Siedleckiego” (załącznik nr 11). Następnie
poprosił o przedstawienie projektu uchwały budżetowej przedstawiciela Zarządu Powiatu.
Skarbnik Powiatu Pelagia Piątek poinformowała, że przedstawiony projekt budżetu na
rok 2018 opracowany zgodnie z ustawą o finansach publicznych i uchwałą rady powiatu
określającą zasady i tryb prac nad projektem uchwały budżetowej został pozytywnie
zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która w szczegółowości badała
zgodność zaplanowanych dochodów i wydatków w stosunku do obowiązujących
przepisów. Art. 242 Ustawy o finansach publicznych ogranicza jednostkę samorządu
terytorialnego i stanowi, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż
planowane dochody bieżące. Przedstawiany projekt uchwały budżetowej zachował
określone przepisami uwarunkowania. Zaplanowano dochody na rok 2018 r. w wysokości
68.081.169,00 natomiast wydatki w kwocie 70.581.169,00, z których dochody bieżące
stanowią kwotę 49.927.444,00, a wydatki bieżące 41.201.983,00. W strukturze wydatków
wydatki majątkowe stanowią 41,62% natomiast dochody majątkowe 26,66% ogółu
dochodów. W związku z tym, że zostały spełnione uwarunkowania określone przepisami
ustawy o finansach publicznych projekt uchwały spełnia wymogi formalno - prawne.
W projekcie uchwały budżetowej przyjęto utrzymanie wszystkich zadań bieżących na
poziomie wykonania w roku 2017, założono ustawowy wzrost cen towarów i usług
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konsumpcyjnych na poziomie 2,3%. Utrzymano na niezmienionym poziomie
wynagrodzenia bez podwyżek dla wszystkich grup pracowników zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych powiatu. W płacach zabezpieczone zostały środki na
wypłaty jednorazowe typu: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy
w związku z zakończeniem kadencji Rady oraz awans zawodowy dla nauczycieli. Nie
przewidziano waloryzacji wynagrodzeń i podwyżek tzw. awansów dla pracowników, te
kwestie będą rozpatrywane na bieżąco w ramach wolnych środków.
Zadania oświaty zbilansowano w ramach subwencji oświatowej określonej przez Ministra
Edukacji powiększonej o 500zł dochodów planowanych w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Mordach. Założono w jednostkach oświaty doposażenie w pomoce
dydaktyczne oraz wzrost liczby wychowanków w stosunku do wykazanych w SIO po 6
wychowanków w dwóch Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych. Przewiduje się nie
dofinansowanie dwóch MOW-ów, bo te zadania zostały zgłoszone w zakresie rzeczowym
wyższym niż określona subwencja oświatowa, nie mają pokrycia w finansach i będą
wymagały odrębnych działań Zarządu w 2018 roku.
Jeśli chodzi o przebudowę i utrzymanie dróg powiatowych w projekcie budżetu założono
dużo wyższe wydatki niż wynika to z norm, jakie zostały określone dla Powiatu przez
Ministra Rozwoju i Finansów. Subwencja ogólna dotycząca utrzymania i przebudowy dróg
zamyka się kwotą około 3.300.000,00 zł natomiast same wydatki na inwestycje drogowe
29.047.000,00 zł.
Budżet nie jest budżetem zrównoważonym zakłada deficyt w kwocie 2.500.000,00 zł.,
który planuje się pokryć ze środków planowanego do zaciągnięcia kredytu
długoterminowego w kwocie 5.000.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu
w kwocie 2.500.000 zł i spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2014 w kwocie 2.000.000,00
zł oraz spłatę rat kredytu w kwocie 500.000 zł planowanego do zaciągnięcia w 2017 r.
Planowany stan zadłużenia nie przekracza dopuszczalnego limitu określonego
w przepisach ustawy o finansach publicznych. Obciążenie budżetu wydatkami na spłatę
zadłużenia w poszczególnych latach przedstawia się następująco: poczynając od roku
2018 - 3,8% planowanych dochodów, w 2019 -6,59% planowanych dochodów, w roku
2020 - 5,39% planowanych dochodów i w roku 2021 - 3,42% planowanych dochodów.
Planowane zadłużenie znajduje się poniżej granicy określonej ustawą o finansach
publicznych. Powiatu Siedleckiego nie stać jest na wyższe kredyty, dlatego, że nie mamy
dochodów wypracowywanych z podatków i opłat tylko dochody z opłat administracyjnych,
które niejednokrotnie nie pokrywają kosztów prowadzenia tych zadań. Przeznaczenie
w projekcie budżetu kwoty 29 379.186 zł na rozwój i infrastrukturę wymusza pozyskanie
środków zewnętrznych z różnych źródeł, które planujemy uzyskać m.in.: z Unii
Europejskiej prawie 10 mln zł, z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu
terytorialnego prawie 8 mln, z kredytu 2,5mln angażując dochody własne powyżej 9 mln zł.
Przedstawiony Państwu do zatwierdzenia projekt budżetu jest budżetem optymistycznym
zapewniającym utrzymanie wszystkich zadań Powiatu i rozwój inwestycji.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski: poinformował, że projekt Uchwały
Budżetowej na rok 2018 był rozpatrywany przez wszystkie merytoryczne Komisje Rady,
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które wydały pozytywne opinie. Następnie poprosił o przedstawienie wniosków Klubu
Radnych. Jako pierwszy zgłosił się Andrzej Wróbel Przewodniczący Klubu Radnych
Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Przewodniczący Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego Andrzej Wróbel:
poinformował, że Klub Radnych PSL zdecydowanie popiera przedstawiony projekt
budżetu na 2018 rok i będzie głosował za jego przyjęciem. Projekt budżetu oceniamy, jako
klub pozytywnie z uwagi na fakt zabezpieczenia finansowania zadań powiatu na dobrym
i bardzo dobrym poziomie poprzez między innymi: zaplanowanie dochodów na poziomie
wyższym niż w 2017 o prawie 6% oraz zaplanowanie wydatków w porównaniu z 2017
rokiem na poziomie prawie 14%. Zaplanowanie wydatków majątkowych na poziomie
wyższym o prawie 26%od planu bazowego wydatków majątkowych 2017 roku. Na wydatki
majątkowe w projekcie budżetu 2018 przeznaczono ponad 41 % ogółu planowanych
wydatków 2018 roku. W ramach planu przewiduje się finansowanie 29 zadań
inwestycyjnych, z tego 23 zadania z zakresu dróg powiatowych, których wykonanie
znacznie poprawi infrastrukturę drogową mieszkańcom powiatu. W zakresie wydatków
bieżących zabezpieczono ustawowo wskaźnik wzrostu cen towarów i usług o 2,3%, koszty
wypłat wynagrodzeń dla wszystkich zatrudnionych wraz z wypłatami jednorazowymi,
skutków zmian organizacyjnych w dziale Oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki
wychowawczej. Ponadto zabezpieczono wydatki na utrzymanie bazy materialnotechnicznej wraz z jej doposażeniem. Deficyt w kwocie 2.500.000 zł finansowany
planowanym do zaciągnięcia kredytem nie spowoduje to naruszenia relacji wskaźnika
spłaty zobowiązań określonego ustawą o finansach publicznych. Projekt budżetu spełnia
wymogi wynikające z obowiązujących przepisów prawa i jest spójny z Wieloletnią
Prognozą Finansową na lata 2018-2021. Ponadto Regionalna Izba Obrachunkowa
pozytywnie zaopiniował projekt budżetu na 2018 rok. Klub Radnych PSL zdecydowanie
popiera przedstawiony projekt budżetu na 2018 rok.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski udzielił głosu Przewodniczącemu Klubu
Radnych Prawo i Sprawiedliwość Bartłomiejowi Kurkusowi.
Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Bartłomiej Kurkus opinia
na temat projektu budżetu na 2018 Klubu Radnych PiS nie jest tak optymistyczna
i pozytywna jak Klubu Radnych PSL, co stwierdzam z ubolewaniem, bo chciałbym, żeby
taka była. Wyrażamy neutralny stosunek do budżetu. Głównym powodem jest to, że po raz
kolejny wnioski Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, które kierujemy przez cały rok do
Zarządu i na gremium Radnych nie zostały prawie wcale (w minimalnym stopniu)
uwzględnione w projekcie budżetu na 2018 rok. Za budżetem przemawiają faktory
i wielkość. Wyraził wątpliwość dotyczącą poziomu zadłużenia na przyszły rok
i potencjalnie na kolejne lata. Odnosząc się do tej kwestii, stwierdził, że chciałby, aby była
jednomyślność przy uchwalaniu tego budżetu. Przewodniczący Klubu zwrócił się do
Zarządu i Pana Starosty, żeby w przyszłości wnioski Klubu PiS były uwzględniane, bo w
chwili obecnej nie są. Stwierdził, że neutralna ocena jest oceną całkiem niezłą. Wiele
programów wieloletnich, które w tej chwili realizujemy szczególnie programów z RIT-u
wpływa w znaczący sposób na poprawę jakości życia mieszkańców powiatu i one są
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realizowane w okresach wieloletnich. Były one uchwalone w latach poprzednich, a będą
realizowane w tym roku i ewentualnie w kolejnych latach. Wyraził zaniepokojenie
w związku z umieszczoną w budżecie powiatu na 2018 rok drogi od granicy powiatu do
miejscowości Przesmyki. Stwierdził, iż w tej gminie zostało już wiele inwestycji
zrealizowanych, a ta droga nie jest kluczową drogą, jeżeli chodzi o sieć dróg powiatowych
na tym terenie. Stwierdził, że należy robić drogi, które tego wymagają, ale są drogi
ważniejsze, przypomniał o drogach, które są zawarte we wniosku klubowym PiS. Wyraził
swoją wątpliwość dotyczącą finansowania tego zadania, bo to jest inwestycja na grubo
ponad 18 mln zł. Stwierdził, że jeżeli będzie realizowana w ogóle to będzie to w latach
kolejnej kadencji, co za tym idzie w zależności jak się ukształtuje większość rady będzie
ona realizowana albo nie. Kluczową sprawą jest to jak będzie ona sfinansowana? Odniósł
się do niskich poziomów zadłużenia, które wynika z Wieloletniej Prognozy Finansowej
stwierdziwszy, że tam zakłada się zewnętrzne źródła finansowania, nie tylko własne
środki. Wyraził również swój niepokój związany z finansowaniem drogi do miejscowości
Przesmyki w przypadku nie otrzymania dofinansowania lub braku programów, którymi
można by ją objąć. Stwierdził, iż będzie to skutkowało olbrzymim wzrostem zadłużenia.
Odniósł się również do kwestii okresowego zadłużenia, które w budżecie zapisano
w kwocie 10 mln. zł, aby to zadłużenie w roku wyborczym nie zostało zrolowane
i w związku z dodatkowymi zadaniami, bądź wzrostem kosztów wykonania nie wpłynęło na
wzrost deficytu i przelanie na kolejne lata tego zadłużenia. Poruszył również sprawę
wydatków w administracji starostwa dotyczącą wynagrodzeń pracowników, które
wzrastają, co wynika w ocenie Radnego ze wzrostu zatrudnienia a nie wzrostu płac.
Wyraził niepokój, że wzrasta zatrudnienie a nie ma jakiegoś wyjątkowego wzrostu zadań
samorządu powiatowego, jeśli chodzi o jego realizację. Wobec tych przytoczonych
argumentów Klub PiS wstrzyma się od głosu przy głosowaniu nad budżetem powiatu na
2018 rok.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że więcej wniosków nie ma.
Poinformował, że Zarząd Powiatu, zgodnie z ustawą o finansach publicznych,
w obowiązującym terminie przedłożył projekt Uchwały Budżetowej na rok 2018 Powiatu
Siedleckiego Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół
w Siedlcach. Niezwłocznie został przekazany wszystkim Radnym.
Poinformował, że Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w dniu
27 listopada 2017 roku podjął Uchwałą Nr Si.383.2017 w sprawie opinii o przedłożonym
przez Zarząd Powiatu w Siedlcach projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok wraz
z uzasadnieniem. Skład Orzekający RIO pozytywnie zaopiniował przedłożony projekt
uchwały budżetowej na rok 2018. Uchwała Nr Si.383.2017 RIO stanowi załącznik nr 12
do protokołu.
Przewodniczący nadmienił, że powyższą uchwałę otrzymali wszyscy Radni wraz
z pozostałymi materiałami na sesję. Zapytał Radnych, czy życzą sobie, aby ją odczytał?
Radni jednomyślnie stwierdzili, że treść tej Uchwały znają i nie ma potrzeby jej
odczytywania.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały budżetowej.
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Radny Piotr Dymowski Odniósł się do opinii Przewodniczącego Klubu PiS, która jak
stwierdził nie była w temacie budżetu tylko w temacie WPF. Dziękuję, że Pan
Przewodniczący Bartłomiej Kurkus zauważył tą drogę. Trasa nie jest taka sama jak na
Kotuniu czy gdziekolwiek, gdyż jest to droga łącząca trzy powiaty łosicki, siedlecki
i sokołowski. Wyraził swoje zdziwienie wobec podniesienia kwestii tej drogi i wyraził
nadzieję, że w przyszłej kadencji Radny Bartłomiej Kurkus (jak zostanie wybrany radnym)
będzie dbał, aby droga ta została wykonana. Stwierdził, że na gminie Kotuń jest wiele
więcej realizowanych inwestycji powiatowych niż na gminie Przesmyki.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski zapytał, czy Zarząd odniesie się do
powyższych kwestii?
Pan Starosta Dariusz Stopa zwrócił się do Radnych, aby poparli uchwałę budżetową na
rok 2018. Stwierdził, iż jest to budżet ambitny i stawiający wiele zapytań zwłaszcza
w kwestii kosztów przetargów. Możemy zakładać, że nie będzie łatwo w przyszłym roku.
Pan Starosta odniósł się do kwestii dotyczącej przytoczonej drogi na gminie Przesmyki
kwitując, że WPF podobnie jak budżet ma to do siebie, że zawsze można go zmienić.
W związku z powyższym nie widzi problemu w przypadku nie otrzymania dofinansowania.
Jeśli chodzi o wzrost wydatków na wynagrodzenia to one należą się pracownikom i jako
Zarząd będziemy pracowali, żeby jakąś kwotę wygenerować na podwyżki. Inflacja wzrasta
wszystko drożeje, więc i wynagrodzenia powinny być wyższe. Stwierdził, że nie jest
w stanie powiedzieć liczbowo, jaki jest wzrost zatrudnienia w Starostwie. Na pewno są
dwie nowe osoby w Wydziale Komunikacji, co korzystnie wpłynęło na funkcjonowanie
wydziału, a potwierdzenie znajduje w opiniach, jakie się słyszy w terenie. Podobnie jest
w Wydziale Budownictwa interesanci są zadowoleni ze sprawnej obsługi. Dodatkowo
w Wydziale Komunikacji wszedł nowy system CEPIK 2 i w związku z tym pojawiły się
nowe problemy, potrzeba na to czasu, aby wszystko sprawnie działało, ale potrzebna jest
też do tego osoba. Według nowej ustawy to Zarząd kontroluje PCPR, jeśli chodzi o rodziny
zastępcze i też do tego potrzebna jest osoba. Starosta stwierdził, iż wzrost zatrudnienia
wynika z potrzeb. Wzrost zatrudnienia również wynika z tego, że kobiety, które zachodzą
w ciążę idą na urlop a w ich miejsce zatrudniana jest nowa osoba w zastępstwie, ale ona
również widnieje w ewidencji. W związku z tym te cyfry są czasami mylące. Jeśli chodzi o
inwestycje to tak naprawdę moglibyśmy zrealizować cztery inwestycje w tym roku 2 Rity,
które są do zakończenia w przyszłym roku i na 2 inwestycje, które w tej chwili realizujemy
i będziemy realizować w przyszłym są to ul. Gliniana w Mordach i Wola Wodyńska
i praktycznie tu by się skończyły nasze możliwości. Stwierdził, że oczekiwania nie tylko
rady ale również i mieszkańców są dużo większe i staramy się brać je pod uwagę. Są
również takie ciągi komunikacyjne, o które trwa batalia. Podkreślił, że starają się pozyskać
pieniądze zewnętrzne, gdzie jest to tylko możliwe. Widać, jakie są kwoty w budżecie i na
niektóre zadania planujemy złożyć wnioski. Jeżeli nie uzyskamy środków to będziemy
zastanawiali się, co dalej z tym zrobić. Czy inwestycje będą realizowane ze środków
własnych czy będą przesuwane na kolejne lata. Odnosząc się do zarzutu dotyczącego nie
rozpatrywania wniosków Klubu Radnych PiS stwierdził, iż są one zawsze rozpatrywane
i uwzględniane. W planie budżetu pojawiają się inwestycje z wniosków składanych w
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2015, 2016, 2017. Planując inwestycje zawsze też sięgam po opinie Wójtów, bo zdarzają
się sytuacje, gdzie jest planowana akurat kanalizacja i nie ma sensu remontować drogę.
Jeszcze raz poprosił o poparcie uchwały budżetowej na 2018 rok i życzył, aby inwestycje,
które są zawarte w budżecie zostały zrealizowane, bo najbardziej skorzystają na tym
mieszkańcy.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski zapytał czy ktoś chce zabrać głos
w dyskusji? Ponieważ nikt nie zgłosił chęci zabrania głosu, przystąpił do głosowania.
Zapytał, kto jest za podjęciem Uchwały Budżetowej na rok 2018 Powiatu Siedleckiego?
- „za” podjęciem tej uchwały głosowało 14 Radnych
- „przeciw” - 0 Radnych
- „wstrzymujących się” - 6 Radnych
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności
20 Radnych 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i 6 głosach „wstrzymujących
się” podjęła Uchwałę Budżetową na rok 2018 Powiatu Siedleckiego Nr XXXVI/210/2017.
Stanowi ona załącznik nr 13 do protokołu.
O godzinie 14.45 ogłoszono przerwę do godziny 15.00.
O godzinie 15.00 Przewodniczący wznowił obrady po przerwie. Stwierdził, że w sesji
bierze udział 20 Radnych.
Ad. 9.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 9: „Podjęcie
Uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Mordach. Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 14 do
niniejszego protokołu. Poinformował, że projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja
Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.
Stwierdziwszy, że głosów do dyskusji nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
podjęciem tej uchwały?
- „za” podjęciem uchwały głosowało 20 Radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 Radnych
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVI/211/2017 w sprawie zamiaru likwidacji
Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach. Stanowi
ona załącznik nr 15 do protokołu.

Ad. 10.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu
10: “Podjęcie uchwały w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu w Siedlcach i Planów Pracy
stałych Komisji Rady Powiatu na 2018 rok. Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 16 do
niniejszego protokołu.
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Poinformował, że projekt Planu Pracy Rady Powiatu pozytywnie zaopiniowały wszystkie
stałe Komisje Rady Powiatu. Wszystkie też Komisje przyjęły plany pracy swoich Komisji.
Następnie zapytał, czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać głos?
Radny Marek Gorzała: zaproponował, aby ująć w planie pracy Komisji punkt, który został
zdjęty z dzisiejszych obrad sesji dotyczący ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej,
banneru, sztandaru i pieczęci powiatu siedleckiego.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski: zapewnił, że jeśli wpłynie nowy projekt
uchwały zostanie on przekazany odpowiednio komisjom do procedowania. Zapytał czy
ktoś jeszcze chciałby 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 XXXVI/212/2017 w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu w
Siedlcach i Planów Pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2018 rok. Stanowi ona
załącznik nr 17 do protokołu.

Ad. 11.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu
11: “Podjęcie uchwały w sprawie Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok”. Projekt
tej uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Poinformował, że projekt tej uchwały wraz z Planem Kontroli przygotowała Komisja
Rewizyjna. Zapytał, czy w tej sprawie ktoś chciałby zabrać głos?
Stwierdziwszy, że nie ma chętnych do zabrania głosu, przystąpił do głosowania. Zapytał,
kto jest za podjęciem uchwały w sprawie Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok?
- „za” podjęciem uchwały głosowało 20 Radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził, iż Rada Powiatu w obecności 20 Radnych jednogłośnie
podjęła Uchwałę Nr XXXVI/213/2017 w sprawie Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018
rok. Stanowi ona załącznik nr 19 do protokołu.
Ad. 12.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu
12: “Informacja Przewodniczącego Rady”. Poinformował, że w dniu dzisiejszym wpłynęły
dwa pisma skierowane do Pana Starosty i Przewodniczącego Rady od Pana senatora
Waldemara Kraski i Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego. W pismach
przekazane są życzenia świąteczno- noworoczne dla wszystkich uczestników spotkania
opłatkowego. Z treścią pism można się zapoznać. Pisma stanowią kolejno załącznik nr 20
i 21 do protokołu.
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Przewodniczący Rady przekazał również informację o wszczęciu postępowania
nadzorczego przez Wojewodę Mazowieckiego w sprawie nieważności uchwały w sprawie
ustalenia wysokości miesięcznych diet i zwrotu podróży służbowych radnym Rady Powiatu
Siedleckiego (załącznik nr 22 do protokołu). W związku z tym komplet materiałów z obrad
sesji został przekazany Wojewodzie, który ze względu na charakter finansowy uchwały
zawiadomił Regionalną Izbę Obrachunkowa.
Przewodniczący poinformował o wpłynięciu skargi Radnego Sławomira Piotrowskiego do
Wojewody Mazowieckiego, w związku z szeregiem naruszeń prawa, jakich dopuszczono
się w związku ze zwołaniem sesji Rady Powiatu w Siedlcach na dzień 23.11.2017
(nadzwyczajnej sesji nr XXXV) - załącznik nr 23. Wszystkie materiały dotyczące tej skargi
zostały przekazane Wojewodzie, który z kolei przekazał skargę do rozpatrzenia przez
Regionalną Izbę Obrachunkową. Stwierdził, iż w skardze tej pojawiło się nieprawdziwe
zdanie na temat procedury podejmowania uchwały dotyczącej diet i zwrotu kosztów
podróży. Przewodniczący zacytował fragment skargi: „W przyjętej uchwale usunięto
sygnalizowany przeze mnie błąd, ale nie poprzez głosowanie mojej uwagi, jako
formalnego wniosku o zmianę czy przez zgłoszoną autopoprawkę”, po czym odczytał treść
przyjętego na dzisiejszej sesji protokołu nr XXXV/2017 z XXXV Sesji Rady Powiatu
w Siedlcach s dnia 23 listopada 2018r., gdzie jest wyraźny zapis, że głosowana była
poprawka zgłoszona przez Radnego Sławomira Piotrowskiego, a następnie cała uchwała,
jak również autopoprawka Przewodniczącego. W związku z tym należałoby to zdanie
sprostować.
Radny Sławomir Piotrowski: stwierdził, że poprawki, które były zgłaszane m.in. „punkt –
paragraf, punkt - ustęp” nie były głosowane natomiast była głosowana część odnośnie
potrącania Zarządu. W części dotyczącej „ustęp - punkt” było powiedziane zacytuje, jeśli
źle proszę mnie poprawić Pan Przewodniczący powiedział: „znam to i faktycznie powinno
być inaczej” z tym, że nie było to przegłosowane formalnie, ani nie padły słowa wobec
powyższego zgłaszam autopoprawkę do uchwały. Nie zgodzę się, że wkradł się błąd. Jeśli
chodzi o uchwałę i procedowanie tejże sesji wykazywałem nieprawidłowości już od razu
na sesji, żeby można było procedować nad dokumentem w sposób prawidłowy. Nie
mogłem przeforsować tego na sesji, uważałem, że nie jest wszystko zgodnie z prawem
w związku z powyższym złożyłem do Wojewody Mazowieckiego, aby zweryfikował czy się
myliłem czy nie?
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski: stwierdził, że każdy ma prawo do złożenia
skargi. Zwrócił uwagę na fakt, że wkradło się nieporozumienie, bo w protokole wyraźnie
jest napisane cytując fragment z protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu z dnia 23 listopada
2017r. dotyczący głosowania nad poprawką zgłoszoną przez Radnego Sławomira
Piotrowskiego dotyczącą zastąpieniem słowa „punkt” słowem „ustęp” i uchwałą w sprawie
ustalenia wysokości miesięcznych diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnym
Powiatu Siedleckiego wraz z autopoprawką i poprawką zaznaczając, że powyższy
protokół został przyjęty przez Radę Powiatu w dniu dzisiejszym.
Radny Sławomir Piotrowski: stwierdził, iż należałoby ponownie odsłuchać nagranie
z sesji, gdyż była również tam kwestia dotycząca zgody potrącania diet Zarządowi.
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Przewodniczący Zygmunt Wielogórski: stwierdził, że ta kwestia również jest.
Radny Sławomir Piotrowski: stwierdził, że jeżeli było tak jak mówi Przewodniczący to
z pewnością będzie to potwierdzone bądź nie. Stwierdził, że trudno mu w tej chwili nie
słuchając nagrania jednoznacznie stwierdzić czy jest to prawda czy nie? Czy była
głosowana ta autopoprawka czy nie? Odniósł się również do głosowania nad projektem
uchwały w formie zaproponowanej przez Przewodniczącego, która w jego odczuciu
naruszała postanowienia prawne, co przytaczane zostało w wyrokach Sądów
Administracyjnych. Stwierdził, że nie zostało to uwzględnione i wyjaśnione na sesji,
w związku z powyższym złożył skargę do Wojewody.
Przewodniczący Zygmunt Wielogórski: wyraził, iż nie ma pretensji, ani nikt z Państwa
Radnych nie kwestionuje prawa radnego do złożenia skargi. Wojewoda w ciągu 14 dni
musi ustosunkować się do skargi. Zaznaczył, że w tej skardze zawarty jest element
niezgodny z prawdą i tu nie pomogą żadne odsłuchiwania, bo ja jestem w posiadaniu
protokołu, który przed chwilą został przez radnych zatwierdzony jednogłośnie. Stwierdził,
że odsłuchać można w każdej chwili. Zarzut dotyczył braku znajomości procedury
podejmowania uchwał, którą Przewodniczący oświadczył, że zna i poprosił o sprostowanie
tego zarzutu.
Ad. 13.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji
13: „Interpelacje i zapytania radnych”. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos?

punktu

Radny Bartłomiej Kurkus odniósł się do dzisiejszego stanu drogi powiatowej
prowadzącej do Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach. Zaznaczył, że
służby drogowe powiatu stały dziś przy światłach z rębakiem, a przy takiej uroczystości
powinny posypać w miejscach niebezpiecznych m.in. przejazd kolejowy, zakręty.
Skwitował, że doszło do zaniedbania.
Radny Sławomir Piotrowski: zapytał gdzie znajduje się i komu służy samochód, który
został przekazany przez miasto partnerskie? Drugie pytanie dotyczyło braku niektórych
jednostek powiatu w kalendarzu. Zapytał, dlaczego tylko dwie jednostki są
wyszczególnione w kalendarzu, a nie ma domu dziecka, nie ma szkoły w Mordach,
przedszkola, nie ma poradni?
Starosta Dariusz Stopa: Odnosząc się do kwestii podniesionych przez Radnego
Bartłomieja Kurkusa starosta przyznał, że doszło do zaniedbania drogi.
Radny Piotr Dymowski: zaznaczył, że należy pamiętać o całym powiecie. Stwierdził, że
należałoby sypać na całym powiecie, a nie tylko dla nas, bo drogi służą obywatelom.
Starosta Dariusz Stopa: stwierdził, że dzisiaj nie były tak bardzo trudne warunki, ale
przyznał, że w związku z dzisiejszą uroczystością można było zwrócić na to uwagę.
Starosta udzielił również odpowiedzi na temat pozyskanego samochodu, który trafił decyzją Zarządu - do OSP Kłódzie, które już w tamtym roku wnioskowało o pojazd.
W pierwszej kolejności zwróciliśmy się do szpitala, ale nie byli nim zainteresowani.
Starosta odniósł się do sprawy adresów naszych jednostek w kalendarzu twierdząc, że nie
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zawsze jest miejsce na wszystko, więc zostały wybrane 2 najważniejsze jednostki,
pozostałe zaś są zawsze promowane w biuletynie.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski: zapytał czy jeszcze ktoś chciałby zabrać
głos?
Radny Bartłomiej Kurkus: zapytał o inwestycję ciągu komunikacyjnego BroszkówŻuków czy została oficjalnie oddana? Jeśli nie poprosił o informację, kiedy to nastąpi?
Zapytał również czy Pan Radny Dymowski jest rzecznikiem prasowym Pana Starosty?
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski: zwrócił uwagę Radnemu Piotrowi
Dymowskiemu, że zabrał głos bez zgody Przewodniczącego. Odpowiadając, że Radny
Dymowski nie jest rzecznikiem prasowym.
Radny Piotr Dymowski: stwierdził, że wieści chodzą, że tutaj codziennie powinno być
sypane do Chlewisk, bo jeden gość praktycznie tu przyjeżdża. Tak nie można. Radny
powinien być dla wszystkich mieszkańców, jeśli chodzi o warunki dojazdowe. Zaznaczył,
że droga w kierunku do Przesmyk, Korczewa w okresie zimowym jest zawsze śliska, co
stwierdzone zostało m.in. też przez Radnego Bartłomieja Kurkusa jak był starostą, jak
również pracowników dróg. U nas należałoby najpierw sypać. Zapytał czy u nich
(w Przesmykach) mieszkają gorsi mieszkańcy niż tutaj?
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski zamkną dyskusję w sprawie śliskości drogi
i udzielił głosu Panu Staroście.
Starosta Dariusz Stopa: powiedział, że droga Broszków- Żuków nie został jeszcze
oddana do użytku. Zaznaczył, że jak będzie oficjalne otwarcie, co będzie uzgadniane
z wójtami to na pewno zaproszeni zostaną wszyscy radni z tego okręgu. Skwitował, że
drogi, które są remontowane to zasługa całej Rady i zawsze są zapraszani na jej oficjalne
otwarcie po remoncie.
Ad. 14.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski po wyczerpaniu porządku obrad,
o godzinie 1530, zgodnie z § 8 ust. 6 Statutu Powiatu Siedleckiego zakończył obrady
wypowiadając formułę: „Zamykam XXXVI zwyczajną Sesję Rady Powiatu
w Siedlcach”.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczył:
PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Zygmunt Wielogórski
Protokółowała:
Monika Mróz
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