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RADA POWIATU    

 w SIEDLCACH 

BR.0002.3.2018 

PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2018 
z XXXIX Sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach,  

odbytej w dniu 26 czerwca 2018 roku  

w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40  

_____________________________________________________________________  

  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski o godzinie 1300 otworzył sesję 

wypowiadając formułę: „Otwieram XXXIX 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. Nieobecny był Radny Grzegorz Pomikło  

i Radny Michał Okniński.   

(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.   

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.  

Starosta Siedlecki Dariusz Stopa zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie pod 

dzisiejsze obrady punktu „Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia Gminie Przesmyki 

zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych.” Poinformował, że 

punkt ten został omówiony na dzisiejszej Komisji Budżetu i Komisji Infrastruktury, 

Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. Ze względu na późną datę wpłynięcia 

wniosku od Gminy Przesmyki nie było możliwości rozpatrywania tego punktu na 

planowanych posiedzeniach obu Komisji. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski zapytał, czy są jeszcze inne wnioski? 

Radny Sławomir Piotrowski zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie pod dzisiejsze 
obrady trzech punktów, tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty 
Siedleckiego”, Podjęcie Uchwały w sprawie przyznania Staroście Siedleckiemu dodatku 
specjalnego” i „Podjęcie Uchwały w sprawie uczczenia 200. Rocznicy utworzenia Diecezji 
Siedleckiej.” 
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Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski zapytał, czy są jeszcze inne wnioski?  

Po czym poinformował Radnego Sławomira Piotrowskiego, że wniosek „Podjęcie Uchwały 

w sprawie wynagrodzenia Starosty Siedleckiego” i „Podjęcie Uchwały w sprawie 

przyznania Staroście Siedleckiemu dodatku specjalnego” jest zastrzeżone do kompetencji 

Przewodniczącego Rady, co wynika z obowiązującego prawa. W związku z powyższym 

oznajmił, że to on składa powyższe wnioski. Poinformował, że miał je złożyć, ale dał prawo 

najpierw zgłoszenia wniosków przez inne osoby. Poprosił o wprowadzenie do porządku 

obrad 2 wniosków tj. wniosek „Podjęcie Uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty 

Siedleckiego” i „Podjęcie Uchwały w sprawie przyznania Staroście Siedleckiemu dodatku 

specjalnego” Zapytał czy ktoś w sprawie porządku obrad chciałby zabrać głos. 

Radny Marek Gorzała zapytał, w którym punkcie wejdą powyższe wnioski? Na ile zmienia 

się materiał, który otrzymaliśmy wcześniej w stosunku do tego, o czym obradowaliśmy 

przed chwilą na Komisjach? 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski zaproponował, aby nowe punkty 

wprowadzić kolejno 24. Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia Gminie Przesmyki 

zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych. 25. Podjęcie Uchwały w 

sprawie wynagrodzenia Starosty Siedleckiego. 26.Podjęcie Uchwały w sprawie przyznania 

Staroście Siedleckiemu dodatku specjalnego. 27.Podjęcie Uchwały w sprawie uczczenia 

200. Rocznicy utworzenia Diecezji Siedleckiej. Następnie zapytał, czy są jeszcze są inne 

wnioski?  

Radny Bartłomiej Kurkus poprosił, aby przed punktami dotyczącymi udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu zrobić krótką przerwę dla Klubów. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski wyraził zgodę na przerwę w obradach we 

wskazanym miejscu przez Radnego Bartłomieja Kurkusa. Po czym przystąpił do 

głosowania.  

Zapytał, kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad punktu Podjęcie Uchwały  

w sprawie powierzenia Gminie Przesmyki zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania 

dróg powiatowych? 

 - „za” wprowadzeniem do porządku obrad tego punktu głosowało 19 Radnych.  

Przewodniczący Rady stwierdził, że w obecności 19 Radnych Rada Powiatu 

jednogłośnie głosowała za wprowadzeniem powyższego punktu do porządku obrad.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski następnie zapytał, kto jest za 

wprowadzeniem do porządku obrad punktu Podjęcie Uchwały w sprawie wynagrodzenia 

Starosty Siedleckiego? 

Radny Sławomir Piotrowski zapytał czyjego autorstwa projekt ma zostać wprowadzony? 

Stwierdził, że projekty różnią się od siebie. Zapytał, z czego wynika wyłączność zgłaszania 

uchwał w sprawie wynagrodzenia Starosty Siedleckiego? 
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Radca prawny Paweł Krawczyk wynika to z artykułu ustawy o pracownikach 

samorządowych, w którym stwierdza się, że obowiązki pracodawcy w stosunku do 

Starosty w tym proponowaniu wynagrodzenia, dodatków należy do Przewodniczącego 

Rady. 

 Przewodniczącego Rady stwierdził, że ma takie uprawnienie i z niego skorzystał. 

Poinformował, że będzie możliwość zaproponowania innych stawek, czy innych warunków 

niż jest to zawarte w uchwale. Następnie przystąpił do głosowania zapytał, kto jest za 

wprowadzeniem do porządku obrad punktu Podjęcie Uchwały w sprawie wynagrodzenia 

Starosty Siedleckiego? 

 - „za” wprowadzeniem do porządku obrad tego punktu głosowało 19 Radnych.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że w obecności 19 Radnych 

Rada Powiatu jednogłośnie głosowała za wprowadzeniem powyższego punktu do 

porządku obrad. Następnie zapytał, kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad punktu: 

Podjęcie Uchwały w sprawie przyznania Staroście Siedleckiemu dodatku specjalnego? 

 - „za” wprowadzeniem do porządku obrad tego punktu głosowało 19 Radnych.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że w obecności 19 Radnych 

Rada Powiatu jednogłośnie głosowała za wprowadzeniem powyższego punktu do 

porządku obrad. Następnie zapytał, kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad punktu: 

Podjęcie Uchwały w sprawie uczczenia 200. Rocznicy utworzenia Diecezji Siedleckiej. 

 - „za” wprowadzeniem do porządku obrad tego punktu głosowało 19 Radnych.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że w obecności 19 Radnych 

Rada Powiatu jednogłośnie głosowała za wprowadzeniem powyższego punktu do 

porządku obrad. 

Radca prawny Paweł Krawczyk uzupełnił, że artykuł 9 o pracownikach samorządowych 

mówi o czynnościach z zakresu prawa pracy wobec starosty w szczególności 

nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy wykonuje przewodniczący rady 

powiatu. 

Radny Sławomir Piotrowski a dalsza jego część: wynagrodzenie starosty ustala rada 

powiatu, w drodze uchwały. 

Radny Wiesław Klimek zgadza się. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że zostały wyczerpane wnioski 

do porządku obrad. 

Radny Sławomir Piotrowski Panie mecenasie pozwolę się nie zgodzić. 

Radny Piotr Dymowski poprosił przewodniczącego o pilnowanie porządku obrad. 
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Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski poprosił o zachowanie powagi. Z treści 

artykułu wynika, że w tej sprawie jedynym uprawnionym do przedstawienia wynagrodzenia 

starosty jest przewodniczący rady, a rada jest władna te pobory uchwalić. Oddał głos 

Radnemu Sławomirowi Piotrowskiemu zwracając uwagę na fakt, że wnioski do porządku 

obrad zostały przegłosowane. 

Radny Sławomir Piotrowski pozwolę sobie literalnie. 

Radny Piotr Dymowski poprosił, aby głos zabierać już w tym punkcie jak będzie 

omawiany. 

Radny Sławomir Piotrowski zacytował treść art. 9 wyżej wspomnianej ustawy 

„Czynności z zakresu prawa pracy wobec starosty, związane z nawiązaniem  

i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady powiatu, a pozostałe 

czynności - wyznaczona przez starostę osoba zastępująca lub sekretarz powiatu, z tym, 

że wynagrodzenie starosty ustala rada powiatu, w drodze uchwały. Czynności w sprawach 

z zakresu prawa pracy wobec pozostałych członków zarządu powiatu wykonuje starosta 

powiatu.” Stwierdził, że nie ma tu napisane, że tylko przewodniczący rady może zgłosić 

taką uchwałę, dlatego pytał o właśnie tę wyłączność, gdzie to jest napisane? Stwierdził, że 

z tego artykułu 9 nie wynika to. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski zamknął dyskusję w powyższym temacie  

i uznał, że Rada przegłosowała wniosek o uzupełnienie porządku obrad o punkt Podjęcie 

Uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Siedleckiego oraz punkt Podjęcie Uchwały  

w sprawie przyznania Staroście Siedleckiemu dodatku specjalnego wobec powyższego nie 

będzie wprowadzany punkt o takiej samej nazwie. Stwierdził, że jak ktoś jest upoważniony 

do nawiązania i rozwiązania stosunku pracy jest również upoważniony do tego, żeby 

wnioskować o podjęcie uchwały i w tej kwestii dyskusja również jest bezprzedmiotowa, 

ponieważ punkty zostały wprowadzone. Zamknął dyskusję w sprawie wprowadzania 

punktów do porządku obrad. Następnie przystąpił do głosowania porządku obrad wraz  

z wprowadzonymi punktami.  Zapytał, kto jest za jego przyjęciem?  

  - „za” przyjęciem porządku obrad głosowało 19 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 XXXVIII 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 2017 roku.  
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7. Przyjęcie informacji o działalności Związku Spółek Wodnych w Siedlcach 
 w 2017 roku.  

8. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na 
obszarze Powiatu Siedleckiego w 2017 roku.  

9. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze Powiatu 
Siedleckiego w 2017 roku.  

10. Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017dla Powiatu Siedleckiego.  
11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości  

oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu 
Siedleckiego” w roku 2017.  

12. Przyjęcie informacji o przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie Siedleckim 
·w okresie 2017/2018.  

13. Przyjęcie sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2017 rok samorządowej 
instytucji kultury pn.: ”Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach”.   

14. Przyjęcie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Siedleckiego na lata 2017-2021 za 2017 rok.  

15. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego Sprawozdania 
finansowego Powiatu Siedleckiego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu 
za 2017 rok.   

16. Przyjęcie Informacji o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 2017 rok.  
17. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu 

Siedleckiego za 2017 rok.  
18. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Siedlcach 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.  
19. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2018 – 2021.  
20. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok 

Powiatu Siedleckiego.  
21. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie założenia Branżowej 

Szkoły I stopnia w Mordach i włączenia jej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Mordach. 

22. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie 
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 
siedleckiego. 

23. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Powiatu Siedleckiego. 
24. Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia Gminie Przesmyki zadania powiatu  

z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych.  
25. Podjęcie Uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Siedleckiego. 
26. Podjęcie Uchwały w sprawie przyznania Staroście Siedleckiemu dodatku 

specjalnego. 
27. Podjęcie Uchwały w sprawie uczczenia 200. Rocznicy utworzenia Diecezji 

Siedleckiej. 
28. Informacja Przewodniczącego Rady.  
29. Interpelacje i zapytania Radnych.  
30. 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 
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Stanisławowi Kalińskiemu – Przewodniczącemu Rady Powiatowego Zrzeszenia Ludowe 

Zespoły Sportowe z prośbą o poprowadzenie tego punktu.  

Przewodniczący Rady Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe 

Stanisław Kaliński nadmienił, jak co roku dokonuje się podsumowania dorobku 

sportowego LZS. 

W Powiatowych Mistrzostwach Wiejskich Szkół Podstawowych:   

I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Mokobodach, gmina Mokobody,   
II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Białkach, gmina Siedlce,  
III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Grali, gmina Skórzec  
IV miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Zbuczynie, 
V miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Żeliszewie,  
VI miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Krzesk- Królowa Niwa, gmina Zbuczyn,  

O wręczenie pucharów przedstawicielom wymienionych szkół poprosił Pana Dariusza 
Stopę – Starostę Siedleckiego i Pana Marka Plichtę– Wiceprzewodniczącego Rady. 

W Powiatowej Gimnazjadzie Ludowych Zespołów Sportowych:   

I miejsce zajęło Gimnazjum w Skórcu,   
II miejsce zajęło Gimnazjum w Suchożebrach,  
III miejsce zajęło Gimnazjum w Żeliszewie,  
IV miejsce zajęło Gimnazjum w Zbuczynie,  
V miejsce zajęło Gimnazjum w Białkach,  
VI miejsce zajęło Gimnazjum w Łysowie.  

O wręczenie pucharów przedstawicielom wymienionych gimnazjów poprosił Pana 

Andrzeja Rymuzę –Sekretarza Powiatu i Pana Zygmunta Wielogórskiego – 

Przewodniczącego Rady.  

Przewodniczący Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS Stanisław Kaliński podziękował za 

wspieranie działalności zwłaszcza finansowe Ludowych Zespołów Sportowych.  

Starosta Siedlecki Dariusz Stopa podziękował w imieniu swoim i radnych Wójtom  

i Dyrektorom Szkół za krzewienie sportu wśród uczniów. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski podziękował Panu Stanisławowi 

Kalińskiemu- Przewodniczącemu Rady Zrzeszenia LZS za przeprowadzenie tego punktu  

i w imieniu Rady Powiatu pogratulował zawodnikom osiągniętych wyników.  

Ad.4.   

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 4 „Przyjęcie 

protokołu z XXXVIII 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 treści żadne uwagi. Zapytał, czy ktoś chciałby teraz zgłosić 

jakieś uwagi?  

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

protokołu z XXXVIII Sesji Rady Powiatu?   
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  - „za” przyjęciem protokołu głosowało 19 Radnych  

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 Radnych 

jednogłośnie przyjęła protokół XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Siedlcach.  

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 10 kwietnia do 4 czerwca 2018 roku. 

Zapytał, czy ktoś chciałby w tym punkcie 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.  

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 2017 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 2017 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 2017 roku”. Poinformował, że była ona rozpatrywana i przyjęta przez Komisję Rolnictwa, 

Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Następnie zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos?  

Ponieważ chętnych do zabrania głosu nie było, stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła 

informację o działalności Związku Spółek Wodnych w Siedlcach w 2017 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 2017 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?  
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Ponieważ pytań nie było, stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła informację o stanie 

bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze Powiatu Siedleckiego  

w 2017 roku”. Stanowi ona załącznik nr 5 do protokołu. 

Ad.  9.   

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 9 porządku 

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

Siedleckiego w 2017 roku”. Poinformował, że informacja ta była tematem obrad Komisji 

Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia 

i Opieki Społecznej. Obie Komisje informację tą przyjęły. Następnie zapytał, czy ktoś 

chciałby zabrać głos?  

Ponieważ pytań nie było, stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła informację o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2017 roku. Stanowi ona 

załącznik nr 6 do protokołu. 

Ad.  10.   

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 10 punktu porządku 

obrad „Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 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 zapytał o oznaczenia “0” “X”, które są w tabelach, czy jest jakaś 

pomiędzy tymi oznaczeniami różnica?   

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach Anna Gugała 

poinformowała, że to sprawozdanie robią w programie, gdzie żadnych zmian nie można 

wprowadzić. 

Radny Marek Gorzała, czyli inaczej mówiąc “X” “0” równa się brak danych. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach Anna Gugała 

odpowiedziała, że tak. 

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 2017 dla Powiatu 

Siedleckiego?  

  - „za” przyjęciem tej oceny głosowało 19 Radnych  

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 Radnych 

jednogłośnie przyjęła Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Powiatu 

Siedleckiego.  Stanowi ona załącznik nr 7 do protokołu.  

Ad.  11.   

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 11 porządku 

obrad: „Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu zapobiegania przestępczości oraz 

ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Siedleckiego w roku 
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2017”. 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 

2017?  

  - „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 19 Radnych  

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 Radnych 

jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z realizacji Programu zapobiegania przestępczości 

oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Siedleckiego  

w roku 2017.  Stanowi ono załącznik nr 8 do protokołu.  

Ad.  12.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 12 porządku 

obrad „Przyjęcie informacji o przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie Siedleckim  

w okresie 2017/2018”. Poinformował, że informację tą pozytywnie zaopiniowała Komisja 

Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. Zapytał, czy w tej sprawie ktoś 

chciałby zabrać głos?  

O godz. 13.35 wyszedł Radny Marek Plichta. Od tej pory w obradach bierze udział 18-tu 

Radnych. 

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 2017/2018?  

  - „za” przyjęciem tej informacji głosowało 18 Radnych  

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 18 Radnych 

jednogłośnie przyjęła informację o przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie 

Siedleckim w okresie 2017/2018. Stanowi ona załącznik nr 9 do protokołu.  

O godzinie 1336 na salę obrad przyszedł Radny Marek Plichta. Od tej pory w sesji bierze 

udział 19-tu Radnych.  

Ad. 13.   

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 13 porządku 

obrad „Przyjęcie sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2017 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 2017 rok samorządowej 

instytucji kultury pn.: „Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach?  
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  - „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 19 Radnych  

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 Radnych jednogłośnie 

przyjęła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 rok samorządowej 

instytucji kultury: „Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach. Stanowi ono 

załącznik nr 10 do protokołu.  

Przewodniczący Rady na wniosek Radnego Bartłomieja Kurkusa ogłosił  

10- minutową przerwę do godz.13.55 

O godz. 13.55 wznowiono obrady. Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach 

bierze udział 19 Radnych. 

Ad. 14.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 14 porządku 

obrad: “Przyjęcie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Siedleckiego na lata 2017-2021 za 2017 rok”.  

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 2017-2021 za 2017 rok?  

  - „za” przyjęciem tej informacji głosowało 19 Radnych  

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 Radnych 

jednogłośnie przyjęła informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Siedleckiego na lata 2017-2021 za 2017 rok.  Stanowi ona załącznik nr 11  

do protokołu.  

Ad. 15.   

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 15 porządku 

obrad „Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego Sprawozdania 

finansowego Powiatu Siedleckiego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu  

za 2017 rok”. (Projekt tej Uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu, Sprawozdanie 

finansowe Powiatu Siedleckiego za 2017 rok stanowi załącznik nr 13, Sprawozdanie 

roczne z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2017 rok stanowi załącznik nr 14 

do protokołu).   

Przewodniczący poinformował, że oba sprawozdania były analizowane i pozytywnie 

zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną i Komisję Budżetu. Ponadto sprawozdanie  

z wykonania budżetu za 2017 rok pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Warszawie. Uchwałę Nr Si.194.2018 Składu Orzekającego 

 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie 

opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Siedlcach sprawozdaniu z wykonania 

budżetu za 2017 rok wszyscy Radni otrzymali (załącznik nr 15 do protokołu).   

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos?   
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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 2017 rok?  

  - „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 19 Radnych  
   
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 Radnych 

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIX/229/2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

rocznego Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego wraz ze Sprawozdaniem  

z wykonania budżetu za 2017 rok. Stanowi ona załącznik nr 16 do protokołu.  

Ad.  16.   

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 16 porządku 

obrad: „Przyjęcie Informacji o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 2017 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 2017 rok?  

  - „za” przyjęciem tej informacji głosowało 19 Radnych  

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 Radnych 

jednogłośnie przyjęła Informację o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 2017 rok. 

Stanowi ona załącznik nr 17 do protokołu.  

Ad. 17.   

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 17 porządku 

obrad „Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu 

Siedleckiego za 2017 rok”. Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 18  

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 2017 rok?  

 - „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 19 Radnych  
  
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie 

podjęła Uchwałę Nr XXXIX/230/2018 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu 

Powiatu Siedleckiego za 2017 rok. Stanowi ona załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.  

Ad. 18  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 18 punktu porządku 

obrad: „Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Siedlcach 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok”. (Projekt tej Uchwały stanowi 

załącznik nr 20 do protokołu). Poinformował, że Komisja Rewizyjna, po rozpatrzeniu 

Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego za 2017 rok, Sprawozdania z wykonania 
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budżetu Powiatu Siedleckiego za 2017 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 2017 rok pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu  

za 2017 rok i wystąpiła z wnioskiem (załącznik nr 21 do protokołu) do Rady Powiatu  

w Siedlcach o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Siedlcach za 2017 rok.  

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 2017 

rok. Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej wszyscy Radni 

otrzymali. (Uchwała Nr Si.271.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie opinii o wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie absolutorium dla Zarządu 

Powiatu za 2017 rok stanowi załącznik nr 22 do protokołu)   

Po tych informacjach Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. O zabranie głosu  

w pierwszej kolejności poprosił przedstawicieli Klubów Radnych.  

Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Kurkus  

w imieniu Klubu PiS odniósł się do argumentów ich stanowiska w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu. Powiedział, że ten bum inwestycyjny jest pożądany  

i pożyteczny, ale spowodował wzrost cen, a co za tym idzie wzrost zadłużenia. Na koniec 

kadencji i roku budżetowego zadłużenie może osiągnąć kwotę 16 mln zł. Stwierdził, że jest 

to bardzo duża kwota wręcz historyczna. My to zadłużenie rolujemy tzn. rolowanie odbywa 

się wtedy, kiedy nie ma się pieniędzy na finansowanie zadań bieżących. Stwierdził, że 

ilość wykonanych inwestycji w stosunku do lat poprzednich jest faktycznie większa  

i poraża pozytywnie. Nie sposób nie wykorzystywać pieniędzy zewnętrznych, które są 

pozyskiwane z różnych źródeł. Podał przykład powodziówek i wspomniał o źródłach 

finansowania m.in. z budżetu państwa, z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych za 

pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Wzrost cen wiąże się z tym, że poziomy 

dofinansowań procentowe są dużo niższe od zakładanych i trzeba ręką sięgać  

do kieszenie współfinansujących, czyli gmin. Więcej pieniędzy trzeba szukać w przypadku 

finansowania pomostowego (kredytów), co zwiększa zadłużenie, a to nie jest budujące. 

Poruszył temat bieżących spraw. Wspomniał, że Radni z Klubu PiS wielokrotnie apelowali, 

wnioskowali, interpelowali w przeciągu wszystkich tych lat budżetowych, jak również  

w roku 2017 odnośnie sposobu wydatkowania pieniędzy, realizacji budżetu, zarządzania 

bieżącego, bo to jest też głosowanie nad tymi sprawami. Przyznał, że głosowanie dotyczy 

wykonania budżetu, ale to jest jedyne głosowanie gdzie mogą wyrazić aprobatę dla takich, 

czy innych działań nie tylko z wykonania budżetu, ale również z bieżącego zarządzania 

majątkiem powiatu, ogólnie zarządzaniem Starostwem Powiatowym i administracją 

zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym. Z jednej strony dużo tych inwestycji i są 

one potrzebne, ale i wzrost zadłużenia z drugiej strony wiele bieżących spraw i nie 

dostosowanie się do przepisów prawa. Wymienił m.in. sprawę wydawania decyzji. 

Stwierdził, że każdy może popełniać błędy, ale należy się w odpowiednim czasie umieć 

przyznać do tego i w odpowiednim czasie decyzję anulować, skorygować. Zaznaczył, że 

wielekrotnie o tym mówili. Jesteśmy dalecy od tego, aby taką politykę popierać i zawsze 
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wyrażaliśmy w tych kwestiach swoje zdanie nawet na ostatniej sesji dotyczących wielu 

inwestycji, operatów szacunkowych, wykonywania tych inwestycji nie wyciągając później 

konsekwencji czy słynnej sprawy składowiska odpadów w Kotuniu, która ciągnie się dalej. 

W tej chwili nie wiadomo jak ta sprawa się skończy, bo widzimy, co się dzieje w kraju, jeśli 

chodzi o całą politykę gospodarowania odpadami. Wspomniał o nierównym traktowaniu 

partnerów szczególnie gmin w kwestii dofinansowywania inwestycji drogowych. Stwierdził, 

że jedne są traktowane lepiej inne gorzej, a jest to prawdopodobnie spowodowane 

politycznymi ukierunkowaniami. Powiedział, że należałoby się traktować po partnersku. 

Wspomniał, że Radny Kuć również mówił o tym, ażeby były jasno określone zasady 

dofinansowań z gmin. Stwierdził, że obecnie stosowane procedury są dalekie od 

sprawiedliwości. Poruszył również kwestię wykupu gruntów, operatów szacunkowych, 

jakie powinny być sporządzane, a nie były w przypadku wykupu ich pod pas drogowy. 

Stwierdził, że dowiadują się później, że pewne rzeczy są wykupywane, pewne nie i nie 

wiadomo, po jakich cenach. Jest to sytuacja dość dwuznaczna. Poruszył również sprawę 

przekazania samochodu m.in. dla straży. Przekazywane są sprzeczne informacje, że 

powiat nic nie musi finansować, po czy okazuje się po naszych zapytaniach, że jednak 

powiat ponosi koszty. Nie wchodząc w dalsze szczegóły, które przedstawialiśmy w ciągu 

roku budżetowego często krytyczne powiedział, że wydaje nam się, że uzyskiwało to 

zrozumienie w otoczeniu, bo takie głosy były. Ponownie wspomniał o wielkości inwestycji  

i wzroście zadłużenia, po czym przekazał stanowisko Klubu PiS, że dadzą minimalny 

kredyt zaufania poprzez zachowanie neutralne, czyli wstrzymanie się od głosu przy 

głosowaniu nad udzieleniem absolutorium. 

Przedstawiciel Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego Andrzej Wróbel 

stwierdził, że Radni Klubu Radnych PSL pozytywnie oceniają działanie Zarządu i Pana 

Starosty, jeżeli chodzi o rok budżetowy 2017. Nadzór finansowy pozytywnie zaopiniował 

złożone sprawozdanie, a jeżeli chodzi o dochody i wydatki to w 2017 roku dochody były 

wyższe o ponad 20% w stosunku do 2016 roku, natomiast wydatki były wyższe o ponad 

24% w stosunku do roku ubiegłego, co daje, jeżeli chodzi o wydatki ponad 12 mln więcej. 

Wydatki majątkowe w strukturze wydatków osiągnęły poziom 42,17 % ogółu wydatków  

i wzrosły w stosunku do 2016 roku o 10,72%. Pozyskano w ciągu roku dochody 

majątkowe ze źródeł zewnętrznych w kwocie 13.650.639,00 zł z tego na dofinansowanie 

zadań inwestycyjnych w kwocie – 13.588.639,00, a na dofinansowanie zakupu  

2 autobusów – 62 000 zł. Wypracowano nadwyżkę operacyjną w kwocie 10.221.619,22 zł, 

którą przeznaczono na inwestycje. Powiat zaciągnął kredyt długoterminowy w wysokości 

4.000.000zł uzyskując środki spoza budżetu w wysokości 4.050.000 zł na dofinansowanie 

zadań inwestycyjnych. Nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne, nie naruszono 

dyscypliny finansów publicznych. Na koniec roku 2017 budżet zamknął się deficytem  

w kwocie 1.257.721,17zł przy planowanym deficycie w wysokości 5.167.664,00zł, 

uzyskując zmniejszenie deficytu o kwotę 3.909.942,83zł. Osiągnięcia Powiatu: 

przebudowano 26.662 m.b. nawierzchni dróg powiatowych, ułożono 8.862 m.b. chodnika, 

przebudowano 1 most, wybudowano 3105 m.b. ścieżki rowerowej. To są zasługi powiatu  

i o nich należy głośno mówić. Można niektóre decyzje krytykować, ale to, co zostało 

zrobione to jest dla potrzeb powiatu, społeczeństwa, które my reprezentujemy. 
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Przeprowadzono remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych o powierzchni 

30.812,07 m2. Utrzymano finansowanie zadań powiatu na dobrym i bardzo dobrym 

poziomie przez cały rok. Podkreślił ponownie, że Klub Radnych PSL będzie głosował za 

udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu.    

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 2017 rok?   

 - „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 13 Radnych  
  - “przeciw”    0  
  - “wstrzymujących się” 6 Radnych 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 

19 Radnych 13 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i 6-ciu głosach 

„wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XXXIX/231/2018 w sprawie udzielenia 

Zarządowi Powiatu w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. 

Stanowi ona załącznik nr 23 do protokołu.   

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. 

Podziękował również wszystkim Członkom Zarządu na czele z Wicestarostą za dobrą 

merytoryczną pracę. Skierował również podziękowania dla Pani Skarbnik, która 

realizowała finansowo pomysły Starosty i Zarządu, jak również wszystkim pracownikom 

Starostwa poczynając od Sekretarza, Kierowników Wydziałów. Stwierdził, że sam Zarząd  

i Starosta bez pracowników niewiele mogliby zrobić. Odniósł się również do głosowania 

Radnych z Klubu PiS, że jest mile zaskoczony, że tym razem się wstrzymali, bo zazwyczaj 

głosowali “przeciw”. Wyraził nadzieję, że za rok będą głosowali “za”.  

Radny Marek Gorzała w zależności od tego jak Zarząd będzie pracował. 

Starosta Siedlecki Dariusz Stopa powiedział, że bardzo dobrze mu się współpracuje  

z Radą również i z Radnymi z Klubu PiS wielokrotnie współpracował i bardzo sobie chwali 

tą współpracę. Odniósł się do wypowiedzi Przewodniczącego Klubu PiS Bartłomieja 

Kurkusa, pomimo, iż jego wypowiedź była w imieniu Klubu to ma wrażenie, że do końca 

tak nie jest. Poza tym Starosta odniósł wrażenie, że budżet, o którym mówił 

Przewodniczący Kurkus to nie budżet powiatu tylko może budżet sąsiada Miasta Siedlce. 

Stwierdził, że pomylił chyba budżety. W wypowiedzi Przewodniczącego było wiele 

ogólnych insynuacji, które tak naprawdę można wszędzie wypowiadać i zawsze będą 

pasowały. Poinformował, że nie mamy złej sytuacji finansowej, wiele samorządów może 

pozazdrościć tej sytuacji finansowej, którą ma Powiat Siedlecki. Stwierdził, że faktycznie 

dobrze byłoby nie brać kredytów, ale wtedy nie byłyby realizowane inwestycje. Jesteśmy 
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bogaci w drogi, mamy ich bardzo dużo, a one wymagają dużych nakładów. Poza tym 

zaznaczył, że przetargi wychodzą coraz drożej. Stwierdził, że nie dotyczy to tylko naszego 

samorządu, a każdy by chciał, żeby było taniej. Odniósł się do budżetu za 2017 rok: 

mieliśmy długu tylko 6 mln. Na ponad 60 mln naszego budżetu uważam, że jest to 

niewielka kwota.  Nasz sąsiad tj. Prezydent Miasta Siedlce na pewno, by nam bardzo 

zazdrościł. Odniósł się do zarzutu nierównego traktowania w stosunku do 

dofinansowywania przez samorządy remontów dróg. Poinformował, że ze wszystkimi 

samorządami w tej kwestii dobrze się współpracuje. Zbliżają się wybory, a więc do 

samorządu wdzierać zaczyna się polityka. Przytoczył sytuację, w której Radni z PSL 

głosują pozytywnie i za drogami gdzie rządzi Wójt z innej opcji politycznej i nie robią 

rozróżnienia, wręcz przeciwnie. Poinformował, że najwięcej środków (bez podliczenia 

powodziówek) na pierwszym miejscu jest gmina Kotuń i Wójt nie jest z PSL, na drugim 

miejscu jest gmina Zbuczyn i też nie jest Wójt z PSL, Mordy też są bardzo wysoko, więc 

nie wiem skąd są takie zarzuty. Stwierdził, że tam gdzie udaje się pozyskać środki i gdzie 

jest przychylność samorządów tam robione są inwestycje niezależnie od poglądów. 

Stwierdził, że pieniądze pozyskują z różnych źródeł m.in. od Wojewody, Marszałka, 

Ministra, czy z Unii Europejskiej i są zadowoleni, bo one zostają w powiecie. Wyraził 

nadzieję, że kolejne lata równie będą obfite w inwestycje. Odniósł się do kwestii udziału  

w dofinansowaniu inwestycji powiatowych z budżetu gmin, że zawsze przy rozmowach 

udaje się dojść do porozumienia. Zaznaczył, że są to dżentelmeńskie umowy. Stwierdził, 

że gdyby nie miał zaufania to nie byłoby tych inwestycji, aż tyle. Ponownie podkreślił, że 

dobrze mu się współpracuje z samorządami. Odniósł się również do zarzutu 

Przewodniczącego Klubu PiS dotyczącego nie uwzględniania ich wniosków. Powiedział, 

że przy omawianiu budżetu mówił o inwestycjach zrealizowanych, a także tych, które będą 

realizowane. Stwierdził, że przy głosowaniu Radny Kurkus nie popierał swoich inwestycji 

tylko wstrzymał się od głosu. Wyraził nadzieję, że powie to swoim wyborcom. Stwierdził, 

że jeśli chcemy się bawić w politykę to idźmy do sejmu. Poinformował, że jeżeli chodzi  

o budżet to możemy spać spokojnie. Jeżeli nie wyniknie żaden kataklizm na pewno powiat 

da sobie radę. Odniósł się do kwestii wykupu działek, stwierdził, że jeżeli ktoś zna przepisy 

to przy wykupie są dwie możliwości. Jeżeli chcemy poszerzyć drogę to możemy iść spec 

ustawą i te grunty musimy wykupić, a grunty szacuje wtedy niezależny rzeczoznawca. 

Natomiast w sytuacji, kiedy poszerzenie drogi wynika z miejscowego planu 

zagospodarowania, a właściciel dokonuje podziału swoich gruntów i wystąpi do powiatu  

o wykup to mamy obowiązek to uczynić. Jeśli chodzi o inwestycje i wykupy to jesteśmy 

cały czas na bieżąco. Ponownie podziękował za udzielenie absolutorium. Stwierdził, że 

asfalt nie ma barw politycznych jest czarny. Budujemy go dla wszystkich mieszkańców bez 

względu na ich poglądy polityczne. Potrzebna jest droga, więc ją budujemy. Nieważne czy 

jest to droga do Radzikowa w kierunku gdzie mieszka tam Radny Gorzała, czy Pan 

Dymowski, czy ktokolwiek inny radny. Ponownie podkreślił, że jeśli jest potrzebna droga to 

budujemy ją. 

Radny Bartłomiej Kurkus stwierdził, że dość konkretnie się odniósł w stosunku do 

budżetu, a Starosta się odniósł do mojej wypowiedzi jakby Klub PiS zagłosował przeciw. 
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Proszę to docenić. Odniósł się do wypowiedzi Starosty dotyczącej głosowania nad 

budżetem. Stwierdził, że wybieranie poszczególnych elementów z wypowiedzi, a przecież 

nad uchwałą budżetową dotyczącą 13 gmin głosuje się w całości. Poinformował, że 

również na sesji Rady Gminy Kotuń mówił o tym, że dwoma rękoma podpisuje się pod 

inwestycjami na Kotuniu, tylko, że jest coś takiego jak dyscyplina partyjna i inni koledzy, 

których wnioski nie zostały uwzględnione w budżecie zadecydowali o takim głosowaniu. 

Zwrócił uwagę, że podczas poszczególnych głosowań, jakie miały miejsce w trakcie roku, 

które dotyczyły m.in. inwestycji to zawsze głosowali za zmianami do budżetu. Wspomniał 

również o sprawie plamiącej powiat składowisku w Kotuni. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski zamknął dyskusję w powyższym temacie. 

Poprosił o nieinsynuowanie, że przy wykupach, które musimy czynić z mocy prawa muszą 

być koniecznie powoływani rzeczoznawcy, bo są jeszcze negocjacje. Stwierdził, że gdy 

dochodzi do sytuacji, gdzie trzeba powołać rzeczoznawcę to zawsze wychodzi to dużo 

drożej. Powiedział, że jeżeli kupujemy na gminie Siedlce grunty za 20 zł – 30 zł to 

kupujemy to dobrze. Kupujemy na podstawie cen z aktów notarialnych. Proszę nie 

oskarżać bez dowodów, że przy wykupie są jakieś nieprawidłowości. Zwrócił się  

do radnego Kurkusa, że również był Członkiem Zarządu i takie uchwały podejmował  

i podpisywał. 

 

Ad. 19.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 19 porządku 

obrad: „Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2018-2021.” Poinformował, że projekt tej 

Uchwały (załącznik nr 24 do protokołu) po zmianach w dniu dzisiejszym pozytywnie 

zaopiniowała Komisja Budżetu i Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego  

i Rynku Pracy. Zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos?  

Radny Marek Gorzała zapytał czy wszyscy otrzymali ten sam materiał, co był dziś 

rozpatrywany na Komisji? 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski odpowiedział twierdząco i przystąpił do 

głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem tej Uchwały?  

- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 19 Radnych  

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 Radnych 

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIX/232/2018 zmieniającą uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2018-2021. Uchwała ta 

stanowi załącznik nr 25 do protokołu.  

  

Ad. 20.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 20 porządku 

obrad: „Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok 
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Powiatu Siedleckiego.” Projekt tej Uchwały stanowi załącznik nr 26 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 19 Radnych  

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 Radnych 

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIX/233/2018 w sprawie dokonania zmian w Uchwale 

Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego. Uchwała ta stanowi załącznik nr 27 do 

protokołu.  

Ad. 21.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 21 porządku 

obrad: „Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie założenia Branżowej 

Szkoły I stopnia w Mordach i włączenia jej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Mordach.” Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 28 do protokołu) 

pozytywnie zaopiniowała 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 19 Radnych  

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 Radnych  

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIX/234/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

założenia Branżowej Szkoły I stopnia w Mordach i włączenia jej do Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Mordach. Uchwała ta stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

Ad. 22.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 22 porządku 

obrad: „Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Siedlcach  

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 

siedleckiego.” Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 30) pozytywnie 

zaopiniowała Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. 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 19 Radnych  

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 Radnych 

jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 31 do 

niniejszego protokołu.  
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Ad. 23.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 23 porządku 

obrad: „Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Powiatu Siedleckiego”. 

Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 32) pozytywnie zaopiniowały wszystkie 

stałe Komisje Rady. 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 podjęciem tej Uchwały?  

- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 19 Radnych  

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 Radnych 

jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie dokonania zmian w Statucie Powiatu. Stanowi 

ona załącznik nr 33 do protokołu.  

Ad. 24.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 24 porządku 

obrad: „Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia Gminie Przesmyki zadania powiatu  

z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych”. Poinformował, że projekt tej Uchwały 

(załącznik nr 34 do protokołu) został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu  

i Komisję Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. 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 19 Radnych  

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 Radnych 

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIX/235/2018 w sprawie powierzenia Gminie 

Przesmyki zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych. Stanowi 

ona załącznik nr 35 do protokołu.  

Ad. 25.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 25 

porządku obrad: „Podjęcie Uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Siedleckiego”. 

Projekt tej Uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu. Poinformował, że w dniu 

dzisiejszym Radni otrzymali projekt tej uchwały ze względu na to, że rozporządzenie, 

które zostało przyjęte przez Radę Ministrów budzi wiele wątpliwości i sprzeczności  

z kodeksem pracy art., 42 który mówi, że pracownikowi należy wypowiedzieć umowę  

o pracę na okres, który mu przysługuje. Dlatego była potrzeba przemyślenia tej kwestii  

i w dalszym ciągu nie ma pewności czy ta uchwała powinna zawierać ww. przepis. 

Poinformował, że powyższy projekt nie zawiera tej treści, bo w rozporządzeniu 

napisano, że warunki zmieniają się od 1 lipca br. Jest to sprawa bardzo kontrowersyjna, 

gdyż jest to rozporządzenie a nie ustawa. Powiedział, że jest to akt prawny, który jest 

konstytucyjny i my się do tego dostosowujemy poprzez złożony projekt. Zapytał, czy 

ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos?  
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Radny Sławomir Piotrowski orzecznictwo Sądu Administracyjnego z 2010 i z 2004 

roku pozwala na zmianę. Wykazano, że w ramach kompetencji rady w celu wysokości 

ustalenia wynagrodzenia mieści się także możliwość podjęcia uchwały, w której 

wynagrodzenie ustalone zostanie w niższej wysokości. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski ja tego nie kwestionuje. Stwierdził, że 

wie o tym. Natomiast rozporządzenie stojące w sprzeczności z ustawą jest z samej 

mocy lobbowane i ja mówię o tym elemencie. Nie naszą rzeczą jest rozstrzygać czy 

rozporządzenie jest zgodne z prawem czy nie? Zastosowaliśmy się do tego poprzez 

przedstawienie stawek wynagrodzenia mieszczące się w granicach nowego 

rozporządzenia. Zaproponował zakończenie dyskusji nad podstawami prawnymi  

w kwestii wynagrodzenia tylko ewentualnie nad jego wysokością. 

Radny Sławomir Piotrowski zapytał, który projekt będzie poddawany pod głosowanie? 

Były wprowadzone dwa projekty zgłoszony przeze mnie w imieniu Klubu PiS i projekt 

Przewodniczącego Rady. Stwierdził, że należy podjąć decyzję, który projekt będzie 

poddawany pod głosowanie I który został wprowadzony do porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski poinformował, że został wprowadzony 

projekt zgłoszony przez Przewodniczącego, a jeżeli są wnioski dotyczące  

m.in. wysokości wynagrodzenia to jest możliwość ich zgłoszenia. Stwierdził, że projekt 

złożony przez Radnego Sławomira Piotrowskiego jest niekompletny. 

Radny Sławomir Piotrowski zapytał, dlaczego niekompletny? 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski wyjaśnił, że projekt złożony przez 

Radnego Sławomira Piotrowskiego nie zawiera kwoty dodatku specjalnego, łącznej 

kwoty wynagrodzenia. 

Radny Sławomir Piotrowski jak słusznie zauważono jest to projekt, a więc jest 

możliwość jego uzupełnienia. Teraz jak widzę, że dodatek za wieloletnią pracę wynosi 

18% to od kwoty bazowej jest możliwość wyliczenia kwot, o których Przewodniczący 

mówił. Natomiast zgłaszałem projekt, nad którym dyskutowano czy mam takie 

uprawnienia czy nie i stąd pytanie dotyczące, który projekt będzie poddawany pod 

głosowanie. Mój nie został odrzucony w głosowaniu. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski zostało ustalone na początku sesji, że 

wprowadzamy do porządku obrad projekt zgłoszony przez Przewodniczącego Rady. 

Jeżeli ma Pan zastrzeżenia do tego projektu to proszę je zgłosić i będą one 

procedowane. 

 Radny Marek Gorzała stwierdził, że mamy jeden projekt niezależnie od tego ilu było 

wnioskodawców chyba, że różnią się one podstawą prawną, czego nie sprawdziłem  

i nie stwierdzam. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że projekt uchwały 

przedstawiony przez Radnego Sławomira Piotrowskiego ma nieaktualną podstawę. 

Radny Marek Gorzała stwierdził, że to są dwa inne projekty. 
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Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski poinformował, że dziennik ustaw 

opublikował tekst jednolity. 

Radny Piotr Dymowski zgłosił wniosek w sprawach różnych dotyczący poborów Pana 

Dyrektora MODR, żeby to rolnicy ustalali kwoty jego wynagrodzenia. Zapowiedział, że 

taki wniosek złoży do rolników, Izb Rolniczych, żeby tam góra nie dawała tylko my. 

Zapytał jak Pan doradza skoro uchwałę, którą Pan przedstawia jest z Miasta Siedlec. Ja 

reprezentuję wieś, a Pan tu pisze Rada Miasta Siedlce? 

Radny Marek Gorzała stwierdził, że wypowiedź poprzednika jest skandaliczna, a my 

obradujemy na inne tematy. Zawnioskował o zapytanie Pana Mecenasa czy podstawa 

prawna faktycznie jest inna w projekcie złożonym przez Radnego Sławomira 

Piotrowskiego czy jest prawnie dopuszczalna czy jest możliwość jej poprawienia, bo 

oba projekty się nakładają i dotyczą tej samej osoby. Możemy ewentualnie debatować 

nad kwotami, którymi różnią się projekty. 

Radny Piotr Dymowski poparł słowa Radnego Marka Gorzały.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski zaproponował, zaprowadzenie 

pewnego porządku skoro Pan Radny Sławomir Piotrowski próbuje zadbać  

o wynagrodzenie Pana Starosty to, dlaczego Pan Radny Dymowski nie może zapytać  

o pobory Radnego Piotrowskiego, który pracuje w administracji publicznej. 

Radny Marek Gorzała stwierdził, że te kwestie poruszane powinny być w sprawach 

różnych. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że może o to zapytać w tym 

punkcie, a Radny Piotrowski ma obowiązek na to pytanie odpowiedzieć, bo nie jest to 

tajemnica. Jakby pracował u siebie to nie musiał by odpowiadać. A jak się zarabia 

więcej, a komuś chce się dać mniej to trzeba ponieść tego skutki. Powracając do 

sprawy projektów skwitował, że procedować będziemy nad projektem złożonym przez 

Przewodniczącego Rady. Zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie 

merytorycznie, a nie spierania się o podstawę prawną? 

Radny Sławomir Piotrowski zaproponował, aby zmniejszyć dodatek funkcyjny do 

wysokości 1200zł.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski zapytał, czy wobec zaproponowanego 

2100? 

Radny Sławomir Piotrowski odpowiedział twierdząco. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski zapytał czy są inne wnioski? 

Stwierdziwszy, że innych wniosków nie ma przystąpił do głosowania wniosku Radnego 

Sławomira Piotrowskiego. Kto jest za tym, aby w projekcie uchwały autorstwa 

Przewodniczącego Rady zmniejszyć dodatek funkcyjny z kwoty 2100zł do kwoty  

1200 zł. 

- “za” wnioskiem obniżenia dodatku funkcyjnego głosowało 4 Radnych 
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- “przeciw” 13 Radnych 

- “wstrzymujących się” 2 Radnych 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 Radnych przy  

4 głosach „za”, 13-stu „przeciwnych” i 2-uch „wstrzymujących się” wniosek dotyczący 

zmniejszenia dodatku funkcyjnego z kwoty 2100zł na kwotę 1200zł odrzuciła. 

Następnie przystąpił do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wynagrodzenia 

Starosty Siedleckiego złożonego przez Przewodniczącego Rady w kwotach 

wynagrodzenie zasadnicze 4800zł, dodatek funkcyjny 2100zł, dodatek za wieloletnią 

pracę 18%, łączna kwota wynagrodzenia wynosi 7 764zł.  Zapytał, kto jest za podjęciem 

tej Uchwały?  

- - „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 18 Radnych  

- “przeciw” 0 Radnych 

- “wstrzymujących się” 1 Radnych 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 Radnych przy  

18-stu głosach “za” braku głosów przeciwnych i 1 głosem “wstrzymującym się” podjęła 

Uchwałę Nr XXXIX/236/2018 w sprawie wynagrodzenia Starosty Siedleckiego. Stanowi 

ona załącznik nr 37 do protokołu.  

Ad. 26.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 26 

porządku obrad: „Podjęcie Uchwały w sprawie przyznania Staroście Siedleckiemu 

dodatku specjalnego.” Projekt tej Uchwały stanowi załącznik nr 38 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  

- “przeciw” 0 Radnych 

- “wstrzymujących się” 3 Radnych 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 Radnych  

16 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i 3-ech głosach „wstrzymujących się” 

podjęła Uchwałę Nr XXXIX/237/2018 w sprawie przyznania Staroście Siedleckiemu 

dodatku specjalnego. Stanowi ona załącznik nr 39 do protokołu.  

Ad. 27.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 27 

porządku obrad: „Podjęcie Uchwały w sprawie uczczenia 200. Rocznicy utworzenia 

Diecezji Siedleckiej.” Projekt tej Uchwały stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 

Stwierdził, że wnioskodawca chce zgłosić autopoprawki do złożonego projektu. Zapytał, 

czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos? 
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Radny Piotr Dymowski poprosił o głos i powiedział, że on jest reprezentantem wsi,  

a nie miasta. Stwierdził, że Radny Sławomir Piotrowski jest bardzo szczegółowy, co do 

przecinków w protokołach, w paragrafach uchwał, a w projekcie swojej uchwały popełnił 

Pan tyle błędów. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że wnioskodawca ma prawo zgłosić autopoprawkę. 

W chwili obecnej uchwała nie nadaje się do jej podjęcia 

Radny Sławomir Piotrowski zgodził się z Przewodniczącym Rady. Zaproponował  

o wniesienie autopoprawki do projektu uchwały. W pierwszym akapicie jest dwa razy 

“na podstawie”, a więc jedno należy wykreślić. Podstawa artykułu art. 12 pkt 11.  

W §2 zastąpić Rada Miasta Siedlce słowami Rada Powiatu w Siedlcach 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski zaproponował, aby zmienić w tym 

samym paragrafie podstawę prawną na Dz. U. z 2018r. poz. 995 tj. 

Radny Sławomir Piotrowski zgodził się i zaproponował brzmienie uchwały Uchwała 

Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie uczczenia 200. Rocznicy utworzenia Diecezji 

Siedleckiej na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U z 2018 r., poz. 995), Rada Powiatu Siedleckiego uchwala,  

co następuje: 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski proponuję Rada Powiatu w Siedlcach, 

bo taka jest nazwa. 

Sekretarz Andrzej Rymuza w tytule w nagłówku też jest Rada Powiatu Siedleckiego,  

a więc należy to zmienić. 

Radny Piotr Dymowski a Rada Miasta w Siedlcach będzie czy zostanie to zmienione? 

Radny Sławomir Piotrowski stwierdził, że jeszcze nie skończył zgłaszania 

autopoprawki. §1 W wyjątkowym w historii naszej Ojczyzny roku 2018, Rada Powiatu  

w Siedlcach, świadoma bogactwa religijnego, kulturowego i ducha wartości 

uniwersalnych, które wniosła w nasze wspólne dziedzictwo Diecezja Siedlecka, pragnie 

uczcić jubileusz 200-lecia jej powstania oraz przypomnieć o zasługach dla Powiatu 

Siedleckiego i całego Regionu. § 2.Rada Powiatu w Siedlcach pamiętając  

o wielowiekowym dorobku naszych przodków i odpowiedzialności za zachowanie tego 

dziedzictwa, składa wyrazy uznania i wyraża głęboką wdzięczność: 

- Bogu Najwyższemu, papieżowi Piusowi VII, który 30 czerwca 1818 roku powołał do 

istnienia Diecezję Janowską, czyli Podlaską, mającą od 1924 roku swoją siedzibę  

w Siedlcach oraz kolejnym biskupom diecezjalnym, biskupom pomocniczym  

i administratorom diecezji, których posługą, staraniem, troską i pracą Diecezja wpisała 

się na trwałe w historię naszej Ojczyzny i Regionu, 

- wszystkim księżom, osobom życia konsekrowanego oraz wiernym świeckim 

kształtującym na przestrzeni wieków duchowość, tożsamość oraz cywilizacyjny  

i kulturalny dorobek kolejnych pokoleń mieszkańców Siedlec i okolic. 
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Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski mieszkańców Powiatu Siedleckiego. 

Radny Piotr Dymowski stwierdził, że jest reprezentantem wsi, a tu cały czas 

powtarzane jest słowo miasto. 

Starosta Dariusz Stopa, bo w Mieście Siedlce była przyjmowana taka uchwała. 

Radny Sławomir Piotrowski zgodził się z Przewodniczącym Rady i przedstawiał 

dalszą treść uchwały: - osobom mającym na sercu dobro Powiatu Siedleckiego i jego 

rozwój. § 3.Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Siedleckiego. 

Sekretarz Andrzej Rymuza Staroście Siedleckiemu. 

Radny Sławomir Piotrowski zgodził się z przedmówcą. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski rozumiem, że treść odczytanej uchwały 

jest już ta prawidłowa? 

Radny Sławomir Piotrowski potwierdził. 

Radny Piotr Dymowski poprosił o projekt uchwały w formie papierowej, bo musi 

przeanalizować ją. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski ogłoszę chwilę przerwy i poproszę  

o wydrukowanie treści projektu uchwały.  

Radny Marek Gorzała powiedział, że zwyczajowo było, że poprawki nanosiliśmy od 

ręki i nie czekaliśmy na wydruk. Stwierdził, że formalnie to nie rozpoczął się ten punkt. 

Zaczęła się dyskusja bez wypowiedzenia przez Przewodniczącego, że przechodzimy 

do punktu, który został wprowadzony pod obrady sesji. 

Radny Piotr Dymowski zrezygnował z wydruku treści projektu uchwały.  

Radna Małgorzata Cepek podsumowała dyskusję i uznała ją za żenującą. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że obie strony są nieco 

żenujące. Nie zostały naruszone niczyje dobra, nie użyto obraźliwych słów.  

A stwierdzenie, że uchwała została przygotowana w sposób nienadający się do 

procedowania. 

Radna Małgorzata Cepek stwierdziła, że poczuła się niekomfortowo i jest to nie  

w porządku.  

Radny Piotr Dymowski, o którą wypowiedź chodziło? Bo jeśli chodzi o projekt 

uchwały to Radny Piotrowski wielokrotnie zwracał uwagę na błędy w protokołach 

niemające znaczenia, a w swoim projekcie bardzo ważnej uchwały robi takie błędy 

ściągając ją z miasta Siedlce nie poprawiając jej I my, jako Radni Powiatu mamy 

zagłosować nad taką uchwałą? 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski zamknął dyskusję w temacie uchwały, 

bo nie zasługuje sobie na takie procedowanie. Zaproponował, aby uchwały nie 

głosować tylko przyjąć ją przez aklamację i zakończyć temat. Wszystkie poprawki 
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zostały naniesione. Dziękuję wnioskodawcy i Radzie skwitowaliśmy ważny element, 

który dotyczy naszego życia publicznego.  

Radny Marek Gorzała poprosiłby uchwała została wydrukowana na papierze 

czerpanym czy innym ozdobnym papierze. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski zapewnił, że tak zostanie to wykonane.  

Radny Sławomir Piotrowski podziękował Przewodniczącemu Rady za propozycję 

przyjęcia uchwały przez aklamację i, że ten projekt, chociaż wadliwy naprawiony  

w czasie dzisiejszej sesji w większości Państwa został przyjęty pozytywnie. Są osoby, 

które w pozytywny sposób tego nie przyjmują. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski upomniał Radnego, ażeby nie 

wszczynał dyskusji. Stwierdził, że Radny Piotr Dymowski miał dobre intencje, bo chciał, 

ażeby uchwała miała odpowiednią treść.  

Radny Piotr Dymowski obie ręce podnosiłem za tym, a pierwotnie przedstawiona, 

czyli z błędami tzn. z wadami. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski zamknął dyskusję w temacie uchwały  

i stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 Radnych poprzez aklamację podjęła 

Uchwałę Nr XXXIX/238/2018 w sprawie uczczenia 200. Rocznicy utworzenia Diecezji 

Siedleckiej. Stanowi ona załącznik nr 41 do protokołu.  

Ad. 28.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 28: 

„Informacja Przewodniczącego Rady”. Poinformował Radnych, że otrzymali odpowiedź 

MRiRW w temacie podjętej przez Radę Powiatu w Siedlcach uchwałę dotyczącą ASF. 

Stanowi ona załącznik nr 42 do protokołu. Poinformował o wpłynięciu opinii RIO 

(załącznik nr 43) dotyczącej unieważnienie części uchwały Rady Powiatu w Siedlcach 

z dnia 23 lutego 2018roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania wykorzystania dotacji udzielanych  

z budżetu Powiatu Siedleckiego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek 

prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu 

terytorialnego. Rada zakwestionowała rzeczy nieistotne w stosunku do dostarczenia 

materiałów daliśmy 7 dni, a Izba mówi, że powinno być 14 dni. Zarząd podjął 

stanowisko, że nie będzie się w tej sprawie odwoływał. 

Ad. 29.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 29: 

„Interpelacje i zapytania Radnych”.  Zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać 

głos?  

Radny Jan Kuć do Radnego Kurkusa 14 lipca będzie uroczyste otwarcie drogi do 

Żeliszewa na pewno Pan dostanie zaproszenie. Czy Pan pamięta, że nie głosował Pan 
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za budżetem korzystnym dla gminy Kotuń i Pan się ciągle uchyla od głosowania? Czy 

Pan powie o tym ludziom, że Pan nie głosował za tym budżetem tj. za tą inwestycją? 

Radny Bartłomiej Kurkus ja już mówiłem podczas sesji Rady Gminy, podczas, której 

Pan też był. 

Radny Jan Kuć, że Pan ma dyscyplinę partyjną, tak pamiętam. 

Radny Bartłomiej Kurkus stwierdził, że źle słyszał. Dobrze by było, żeby Pan to  

w końcu zrozumiał i uzmysłowił, a jak nie to postaram się to wytłumaczyć. Poprosił, aby 

już nie wracać do tego tematu. Panu Staroście dziś też na to pytanie odpowiedziałem. 

Radny Jan Kuć stwierdził, że jest to trudne dla niego. 

Radny Sławomir Piotrowski wspomniał, że na poprzedniej sesji Starosta powiedział, 

że jest w posiadaniu zdjęć gdzie przy drodze Mokobody – Podnieśno przez otwory  

w płocie woda wlewa się na drogę. Zapytał, co Starosta zrobił z tymi zdjęciami i z całą 

sytuacją, która nie powinna mieć miejsca? Na podstawie ustawy o drogach nie mamy 

obowiązku odprowadzać wody z prywatnych posesji, ani nie można prywatnie budować  

infrastruktury odprowadzająca wodę na drogę z prywatnych posesji. Kolejną sprawą, 

którą poruszył była kwestia wynagrodzenia Wicestarosty Siedleckiego. Zgodnie  

z rozporządzeniem Rady Ministrów, jeżeli Wicestarosta zarabia więcej niż 4200 zł to 

należy obniżyć jego wynagrodzenie. Są tam jasno określone widełki. Uczulam pana, 

ażeby dokonać tych czynności dbając oczywiście o finanse budżetu powiatu. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Starosta bez upominania 

wie, co do niego należy, bo jest człowiekiem odpowiedzialnym. Powiedział, że Radny 

Sławomir Piotrowski wykazuje dużą dbałość o budżet Powiatu w szczególności, jeżeli 

chodzi o ustalenie wysokości wynagrodzenia i Starosty i Wicestarosty Siedleckiego. 

Poruszał Pan temat również mojej odprawy, która wynikała z odpowiednich przepisów. 

Stwierdził, że został zapytany o wysokość swojego wynagrodzenia i nie odpowiedział. 

Wynagrodzenie Starosty wynosi w granicach 9500 zł przypuszczam, że średnia płaca  

w Starostwie wynosi około 4 tys. zł. Nie chce Pan pokazać swoich poborów,  

a w Pańskiej instytucji zarabia się 2100zł. Skoro Pan się martwi o pieniądze innych to 

może by Pan powiedział publicznie o swoim wynagrodzeniu, bo pracuje Pan nie  

u siebie, a więc Pańskie pobory nie są tajemnicą. 

Radny Sławomir Piotrowski zapytał czy ma udzielony głosu w tym momencie,  

bo przedtem nie miał możliwości odpowiedzenia. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski udzielił głos Radnemu Sławomirowi 

Piotrowskiemu po wypowiedzi Starosty Siedleckiego w temacie zalewania drogi 

Mokobody – Podnieśno.  

Starosta Siedlecki Dariusz Stopa odniósł się do kwestii drogi Mokobody – Podnieśno 

udzielił informacji, że w tej chwili trwa rozprawa administracyjna prowadzona przez 

Gminę Mokobody. Od pierwszej decyzji odwołaliśmy się i SKO wytknęło bardzo dużo 
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nieprawidłowości, a decyzja została uchylona. Zdjęcia wykorzystaliśmy również w tym 

odwołaniu. Po rozstrzygnięciu sprawy podejmiemy dalsze kroki w kierunku zalewania 

drogi.  

Radny Sławomir Piotrowski zapytał czy będzie liczona ilość zabieranego głosu na 

obradach? 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski odpowiedział przecząco. 

Radny Sławomir Piotrowski poinformował, że jego oświadczenie majątkowe jest 

jawne i na pewno zostanie umieszczone na stronie BIP. Pobory kształtują się na 

poziomie 8300zł w zależności od tego ile razy jestem na sesji i ile zostaje mi odtrącone. 

Mam nadzieję, że ciekawość została zaspokojona. Poinformował, że z podatków 

utrzymywana jest Izba Rolnicza, a nie Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Zadań, które 

realizowane są w MODR jest bardzo dużo, a na terenie całego województwa 

mazowieckiego pracuje 500 osób, którym zarządza dyrektor, który zarabia aż tyle  

i uważacie Państwo, że jest to tak dużo? Każdy może tak uważać. 

Radny Piotr Dymowski Pan tak uważa. 

Radny Sławomir Piotrowski stwierdził, że warto zastanowić się nad skalą 

województwo – powiat, wicestarosta – dyrektor. Niech każdy na to spokojnie sobie 

spojrzy. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski zapytał ile Radny Piotrowski zarobił  

w ubiegłym roku? 12 x 8tys zł = 96 tys.? 

Radny Sławomir Piotrowski około 100 tys. zł. 

Radny Piotr Dymowski zaproponował, aby zakończyć tą licytację. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski poinformował, że w najbliższym czasie 

zostaną opublikowane oświadczenia majątkowe i na pewno będą inne kwoty. 

Radny Sławomir Piotrowski tam będą kwoty brutto. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski a jakie mają być? A Starosta, jak 

zarabia? 

Radny Sławomir Piotrowski nie liczymy trzynastek. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski liczymy wszystko. 

Radny Piotr Dymowski stwierdził, że Radny Sławomir Piotrowski robi przedszkole na 

Sali. Jedziesz na tym samym stołku a czepiasz się kogoś innego. Stwierdził, żeby obaj 

Panowie spotkali się po sesji i na te tematy rozmawiali, żeby nie było licytacji na sesji. 
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Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski podsumował, że Radny Piotrowski nie 

zarabia 8 300zł, bo są to pieniądze do ręki, co oznacza, że zarabia ponad 12 tys. zł 

miesięcznie. Niech Pan się do tego publicznie przyzna. 

Radny Piotr Dymowski poprosił, aby zakończyć temat, bo jego nie interesują zarobki. 

Zwrócił się do Radnego Piotrowskiego, ażeby nie liczył pieniędzy Starosty, bo zarabia 

mniej niż on a ma takie same obowiązki. Też ma 300 osób zatrudnionych. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski upomniał Radnego Piotra 

Dymowskiego, po czym stwierdził, że temat wynagrodzeń został poruszony ze względu 

na duże zainteresowanie Radnego Piotrowskiego zarobkami innych osób. Stwierdził, że 

nie da się porównać obu wykonywanych zawodów. Kierowanie wojewódzką jednostką 

organizacyjną, która ma monolit w zakresie wykonywanych zadań a szerokim zakresem 

zadań, które są w powiecie jest nieporównywalne. 

Radny Marek Gorzała złożył wniosek o zakończenie obrad sesji, gdyż jest poza 

tematyczna. Wniosek kolejny dotyczył zapoznania z regulaminem obrad wszystkich 

Radnych. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że wszystkiemu są winne 

zbliżające się wybory. 

Radny Sławomir Piotrowski odniósł się do wypowiedzi dotyczącej kwoty jego 

wynagrodzenia. Poinformował, że w żadnym miesiącu nie było 12 tys. zł. Proszę o nie 

mijanie się z prawdą. Pytanie nie określało czy chodzi o kwotę brutto czy netto? Jeżeli 

jest taka wola to na następną sesję dostarczę mój angaż i wtedy zobaczymy, jakie są 

kwoty. 

Radny Piotr Dymowski była propozycja Radnego Marka Gorzały, aby zakończyć 

obrady. Stwierdził, że jeżeli Radny Piotrowski chce coś pokazać Przewodniczącemu to 

niech to zrobi po zakończonych obradach. Jestem za zamknięciem obrad. 

Radny Wiesław Klimek skwitował, że dżentelmeni nie dyskutują o pieniądzach. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że to Radny Piotrowski 

wywołał ową dyskusję.  

Radny Andrzej Wróbel podziękował w imieniu mieszkańców gminy Zbuczyn za asfalt, 

który został zrobiony na ul. Lipowej. Pomimo różnych trudności droga jest dobra  

i bezpieczniejsza. Dziękuję za wykonanie tej inwestycji. 

Wójt Gminy Korczew Sławomir Wasilczuk podziękował w imieniu własnym  

i mieszkańców gminy Korczew za okazaną przychylność do inwestycji, która będzie 

realizowana na terenie gminy Korczew. Jest to droga jedna z ostatnich do zrobienia na 

gminie.  
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Radny Sławomir Piotrowski poinformował, że w Ministerstwie Sprawiedliwości w lipcu 

będzie nabór na wsparcie jednostek OSP i poprosił o rozpowszechnienie tej informacji. 

Starosta Siedlecki Dariusz Stopa już jest informacja w terenie. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski, ponieważ nie było więcej chętnych do 

zabrania głosu, stwierdził, że punkt ten został wyczerpany.  

Ad. 30.  

Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 8 ust. 6 Statutu Powiatu Siedleckiego   

o godzinie 1510 Przewodniczący Rady zakończył obrady wypowiadając formułę: 

„Zamykam XXXIX Sesję Rady Powiatu Siedleckiego”.  

 

 

 

 Na tym protokół zakończono.   

                                                           Przewodniczył:   

       PRZEWODNICZĄCY RADY  

          /-/ Zygmunt Wielogórski  

 
Protokołowała:   

Justyna Poboży 

 
 
 

 

 


