RADA POWIATU
w Siedlcach
BR.0002.4.2018

PROTOKÓŁ NR XL/2018
z XL Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach,
odbytej w dniu 20 sierpnia 2018 roku
w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski o godzinie 1000 otworzył sesję
wypowiadając: „Otwieram XL nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Siedlcach”. Powitał
przybyłych gości, członków Zarządu Powiatu, Radnych i przedstawicieli lokalnych
środków masowego przekazu.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 14 Radnych, co wobec
21 osobowego składu Rady stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał,
wniosków i wydawania opinii. Nieobecni Radni: Piotr Dymowski, Jolanta Franczuk,
Bartłomiej Kurkus, Tomasz Miszta, Józefa Rychlik, Małgorzata StolarzewskaSierakowska, Wiesław Klimek.
(Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
Do pełnienia funkcji sekretarzy podczas dzisiejszych obrad Przewodniczący wyznaczył
Radnych: Benona Kuklę 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 porządku
obrad: „Wnioski do porządku obrad”. Poinformował, że dzisiejsza sesja zwołana jest na
wniosek

Zarządu

Powiatu.

Nadmienił,

że

zawiadomienie

o

zwołaniu

sesji

z proponowanym porządkiem obrad i projektami Uchwał otrzymali wszyscy Radni.
Zapytał, czy są do tego porządku jakieś wnioski?
Ponieważ wniosków nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem
zaproponowanego porządku obrad?
- „za” przyjęciem porządku obrad głosowało 14 Radnych.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że porządek obrad został
przyjęty jednogłośnie. Obrady odbędą się według kolejności:
1. Otwarcie obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu XXXIX z Sesji Rady Powiatu.
4. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Siedleckiego na lata 2018-2022.
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5. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok
Powiatu Siedleckiego.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadaniowym
i finansowym na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci
szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego
wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół
ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu siedleckiego, na okres od dnia
1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia wymiaru czasu bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć, a także warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w publicznym przedszkolu
prowadzonym przez Powiat Siedlecki.
9. Interpelacje i zapytania Radnych.
10. Zamknięcie obrad.
Ad. 3.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 3
„Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Powiatu”. Nadmienił, że protokół był do wglądu
w Biurze Rady oraz został przesłany Radnym drogą e-mail. Poinformował, że do chwili
obecnej nie wpłynęły, co do jego treści żadne uwagi. Zapytał, czy ktoś chciałby teraz
zgłosić jakiś uwagi?
Ponieważ uwag nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem
protokołu XXXIX Sesji Rady Powiatu?
- „za” przyjęciem protokołu głosowało 14 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 14 Radnych
jednogłośnie przyjęła protokół z XXXIX Sesji Rady Powiatu w Siedlcach.
O godzinie 1005 na sesję przyszedł Radny Wiesław Klimek. Od tej pory w obradach bierze
udział 15-tu Radnych.

Ad. 4.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 4: „Podjęcie
Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Siedleckiego na lata 2018-2022.” Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 2
do protokołu) pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Komisja Infrastruktury,
Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś
chciałby zabrać głos?
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Radny Marian Sekulski poprosił o wyjaśnienie kwestii zawartych w załączniku do WPF
i objaśnieniach wartości przyjętych w WPF tj. pozycji 11.2 wydatki związane z
funkcjonowaniem

organów

jednostki

samorządu

terytorialnego

polegające

na

zwiększeniu o kwotę 950.430,00 zł w roku 2018. Zapytał z czego wynikają kwoty w
objaśnieniach wartości przyjętych?
Skarbnik Powiatu Pelagia Piątek wyjaśniła, że w Wieloletniej Prognozie nie będzie
widoczne, na co są przeznaczone środki, natomiast w budżetowej uchwale już tak. Środki
są przeznaczone na dwa rozdziały tj. na drogi powiatowe, na materiały i remonty oraz na
Starostwo na wydatki z zakresu opłat komunikacyjnych i z zakresu remontów, które są
prognozowane do wykonania w związku z dostosowaniem sali konferencyjnej do nowych
wymogów wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym. Poinformowała, że kwoty
nie będą miały szansy być przekazane na cele, które zapisane zostały w uchwale,
bo w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Edukacji Narodowej,
że wniosek, który został złożony na dofinansowanie MOW- ów (brakuje 3 mln zł) nie
zostanie rozpatrzony pozytywnie, ponieważ samorządy finansują wydatki oświatowe
m.in. ze źródeł dochodów własnych jednostki samorządu terytorialnego plus subwencję,
jako uzupełnienie środków. Te 3 mln zł wynikające ze wzrostu liczby uczniów w obydwu
MOW – ach będzie musiało być sfinansowane z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego. Poprosiła o zaakceptowanie przez Radę zmian, które teraz są w uchwale
i stwierdziła, że we wrześniu będzie konieczność wprowadzenia kolejnych zmian
w uchwale i przeznaczenia środków na oświatę.
Radny Marian Sekulski czyli te 860 na 600 nie trafi?
Skarbnik Powiatu Pelagia Piątek stwierdziła, że raczej nie wszystkie. Część na pewno
tak. Poinformowała, że w poprzedniej uchwale zmniejszane były wydatki zarówno
w wydatkach bieżących drogowych, jak i w komunikacji - opłaty za druki prawa jazdy
i tablice rejestracyjne, ponieważ była potrzeba zapewnić środki na udział własny
w powodziówkach. Poinformowała, że teraz jest oddane to, co zostało pożyczone
wcześniej, aby budżet mógł być dostosowany do wydatków planistycznych. Zaznaczyła,
że budżet będzie musiał być jeszcze korygowany.
Radny Marian Sekulski zapytał o kwotę 950 250 zł na zakup materiałów i wyposażenia
i zakup usług pozostałych i te 700 tys., co to oznacza?
Skarbnik Powiatu Pelagia Piątek odpowiedziała, że te pozostałe to było oddane około
230 tys. z komunikacji, które wcześniej zostało pożyczone przy poprzedniej uchwale na
zabezpieczenie udziału własnego w powodziówkach. Natomiast pozostałe dołożono na
zabezpieczenie zamówienia publicznego do końca roku, które prawdopodobnie będzie
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ograniczone ilościowo w realizacji od strony rzeczowej tj. na tablice rejestracyjne i druki
komunikacyjne dla Wytwórni Papierów Wartościowych. Natomiast te środki, które są
w zakupach w materiałach to były przeznaczone na zakup aparatów do głosowania
w systemie elektronicznym dla Radnych.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski zapytał, czy są jeszcze jakieś uwagi?
Ponieważ więcej uwag nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem
tej Uchwały?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 15 Radnych
Przewodniczący

Rady

Zygmunt

Wielogórski

stwierdził,

że

Rada

Powiatu

w obecności 15 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2018-2022. Stanowi ona
załącznik nr 3 do protokołu.
Ad. 5.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 5:
„Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok
Powiatu Siedleckiego.” Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 4
do protokołu) pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Komisja Infrastruktury,
Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś
chciałby zabrać głos?
Ponieważ uwag nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem tej
Uchwały?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 15 Radnych
Przewodniczący

Rady

Zygmunt

Wielogórski

stwierdził,

że

Rada

Powiatu

w obecności 15 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie dokonania zmian
w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 5
do protokołu.
Ad. 6.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 6:
„Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadaniowym i finansowym
na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2018 roku.” Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 6
do protokołu) pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu, Komisja Infrastruktury,
Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy oraz Komisja Oświaty, Kultury, Sportu,
Zdrowia i Opieki Społecznej. Ponadto Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób
Niepełnosprawnych przy Staroście Siedleckim wydała pozytywną opinię w sprawie
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zmiany planu finansowego przychodów i wydatków ze środków PFRON w 2018 r. na
realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
(załącznik nr 7 do protokołu). Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos?
Ponieważ uwag nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem tej
Uchwały?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 15 Radnych
Przewodniczący

Rady

Zygmunt

Wielogórski

stwierdził,

że

Rada

Powiatu

w obecności 15 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian
w planie zadaniowym i finansowym na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku. Stanowi ona załącznik
nr 8 do protokołu.
Ad.7.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 7:
„Podjęcie Uchwały w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci
szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego
ustawą- Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
na terenie powiatu siedleckiego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia
2019 r.” Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 9 do protokołu) pozytywnie
zaopiniowała Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Zapytał, czy
ktoś chciałby zabrać głos?
Ponieważ uwag nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem tej
Uchwały?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 15 Radnych
Przewodniczący

Rady

Zygmunt

Wielogórski

stwierdził,

że

Rada

Powiatu

w obecności 15 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie projektu zmiany
uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do
nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe oraz ustalenia
sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu siedleckiego, na okres
od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Stanowi ona załącznik nr 10 do
protokołu.
Ad.8.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 8:
„Podjęcie Uchwały w sprawie określenia wymiaru czasu bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
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w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć, a także warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia z tych opłat w publicznym przedszkolu prowadzonym przez
Powiat Siedlecki.” Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 11 do protokołu)
pozytywnie zaopiniowała Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.
Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos?
Ponieważ uwag nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem tej
Uchwały?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 15 Radnych
Przewodniczący

Rady

Zygmunt

Wielogórski

stwierdził,

że

Rada

Powiatu

w obecności 15 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie określenia wymiaru
czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć, a także
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w publicznym
przedszkolu prowadzonym przez Powiat Siedlecki. Stanowi ona załącznik nr 12
do protokołu.
Ad. 9.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 9 porządku
obrad: „Interpelacje i zapytania radnych”. Zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać
głos?
Radny Wiesław Klimek zapytał o lustro na drodze powiatowej w Polakach, kiedy ono
będzie ustawione, ponieważ umowa była, że do końca lipca?
Starosta Dariusz Stopa powiedział, że sprawdzi i odpowie na powyższe pytanie.
Radny Grzegorz Pomikło zapytał, o szansę remontu drogi, ponieważ farba, którą
zaznaczono starła się już.
Starosta Dariusz Stopa mówimy o malowaniu?
Radny Grzegorz Pomikło nie o oznaczaniu dziur i ich uzupełnieniu.
Radny Sławomir Piotrowski droga z Golic od szkoły przez Pruszyn: zwrócił uwagę na
niebezpieczny zakręt za kościołem i zaproponował, aby postawić tam znak ograniczenia
prędkości do 30 km/h oraz dodatkowe zabezpieczenia, ponieważ obecnie te słupki, które
są stawiane często są niszczone. Powiedział, że droga, którą poprowadzony jest objazd
wygląda coraz gorzej i warto ją zabezpieczać, aby tych dołków nie było.
Starosta Dariusz Stopa zapytał czy chodzi o drogę do Wólki Leśnej?
Radny Sławomir Piotrowski odpowiedział, że chodzi o drogę przez Pruszynek, gdzie
odbywają się roboty związane z kanalizacją. Stwierdził, że należałoby uzupełniać dziury,
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aby można było się poruszać bezpiecznie po tej drodze. Ponownie wspomniał o zakręcie,
że jest niebezpieczny.
Radny Kazimierz Prochenka wspomniał, że już na tej drodze można asfalt położyć, bo
z tego, co się orientuje to kanalizacja jest już zrobiona.
Przewodniczący Zygmunt Wielogórski zapytał o dotację na MOW-y? Powiedział, że
nie zostaliśmy zakwalifikowani do otrzymania dotacji z rezerwy, która stworzona została
w Ministerstwie na te cele. Czyli przekroczenie wydatków o 3 mln nie jest warunkiem do
otrzymania dotacji?
Skarbnik Powiatu Pelagia Piątek stwierdziła, że nie.
Przewodniczący Zygmunt Wielogórski rozumiem, że wszystkie pozostałe warunki
spełniliśmy. Wydaliśmy na oświatę całą subwencję.
Skarbnik Powiatu Pelagia Piątek wydaliśmy więcej niż subwencję, ale część pieniędzy
zostało przeznaczone na modernizację. To, co było na wydatkach bieżących
niewykonane to przy projekcie budżetu zwiększyliśmy pulę na subwencję oświatową
przekraczając kwotę niewykonanych wydatków, bo brakowało nam budżetu na oświatę.
W naszej ocenie były spełnione wszystkie kryteria. Przytoczyła zdanie w piśmie Pani
Minister, że nie ma przepisu, który by zobowiązywał i wskazywał podstawę prawną, że
oświata ma być finansowana wyłącznie z subwencji oświatowej. Jest finansowana
zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dochodów
własnych powiatu i subwencji oświatowej.
Przewodniczący Zygmunt Wielogórski jest to jakby uznaniowe ze strony Pani Minister.
Radny Marek Gorzała stwierdził, że to żadna nowość.
Skarbnik Powiatu Pelagia Piątek stwierdziła, że co roku jest ta sama sytuacja. Tylko
próbowaliśmy jakoś to udźwignąć, gdyż nie było tak radykalnej zmiany ilości uczniów.
Było 54 a teraz jest 71. We wrześniu wykazano około 50, a już w styczniu 70, co
spowodowało podwyższenie kwoty.
Radny Sławomir Piotrowski poprosił o zestawienie obecności członków Zarządu na
Zarządach od początku tej kadencji oraz stanu zatrudnienia w Starostwie na koniec
sierpnia.
Starosta Dariusz Stopa odpowiedział Radnemu Wiesławowi Klimkowi, że sprawdzi
sytuację związaną z lustrem, ponieważ Radny Jan Kuć również tą sprawę poruszył.
Odniósł się do pytań związanych z łataniem dróg, że już po przetargach okazało się, że
jest więcej przełomów i ogłoszono dodatkowy przetarg. Powiedział, że dziś jest otwarcie
ofert, a drogi na pewno będą naprawiane. Odniósł się do zakrętu, o którym wspomniał
Radny Sławomir Piotrowski. Stwierdził, że jest on ostry i nie ma możliwości wjechania
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w niego większą prędkością. Poinformował, że słupki są na bieżąco poprawiane po ich
zniszczeniu. W tym roku już chyba ze trzy razy były poprawiane i dodatkowo
zamontowano mocniejsze krawężniki. Pomimo, iż wskazany jest inny objazd dla
ciężarówek to one niestety uczęszczają na tej drodze i sytuacje niszczenia słupków się
powtarzają. Poinformował, że rozmawiał z Komendantem Policji, aby od czasu do czasu
wysłał patrol najlepiej nieoznakowany. Zaznaczył, że w tej chwili jest sporządzany projekt
tej drogi i być może przy przebudowie będzie możliwość złagodzenia tego zakrętu o ile
uda się pozyskać działki do tego celu. Wyjaśnił, że nie jest możliwe, aby postawić znak,
ponieważ wymaga to zrobienia organizacji ruchu i musi to zostać zatwierdzone przez
Komendę Wojewódzką. Stwierdził, że wyższą prędkością niż 30km/h nie da się w ten
zakręt wjechać, tylko samochody ciężarowe tak zajeżdżają, że wyłamują te słupki
i krawężniki. Ponownie powiedział, że będą starali się, aby w projekcie maksymalnie
złagodzić zakręt. Wspomniał o drodze w Pruszynku, gdzie jest jeszcze robiona
kanalizacja m.in. w Błogoszczy. Poinformował, że rozmawiał z Wójtem, aby na bieżąco
były zasypywane dziury. Taka sama sytuacja była na drodze Siedlce – Golice i po naszej
interwencji dziury zostały pozasypywane, tak aby była możliwość bezpiecznego
poruszania się na drodze.
Przewodniczący Zygmunt Wielogórski stwierdził, że faktycznie pojawiło się więcej
samochodów ciężarowych na tej drodze w związku z remontem mostu w Wyczółkach.
Policja poucza nie daje mandatów. Prawdopodobnie w październiku ma się już skończyć
objazd.
Radny Marek Gorzała trzeba przeczekać.
Przewodniczący Zygmunt Wielogórski stwierdził, że droga jest przewidziana do
kapitalnego remontu, a więc na chwilę obecną prowizoryczne łatanie dziur powinno być
wystarczające.
Radny Kazimierz Prochenka zapytał o termin zakończenia robót na moście
w Wyczółkach.
Przewodniczący Zygmunt Wielogórski odpowiedział, że w październiku i wspomniał,
że na wiosnę planowany jest remont kolejnego mostu w Mordach.
Radny Marek Gorzała stwierdził, że trudniejszy będzie remont tego mostu w Mordach,
ponieważ gorzej będzie z lokalizacją objazdu.
Przewodniczący

Zygmunt

Wielogórski

zwrócił

się

do

Radnego

Sławomira

Piotrowskiego o przygotowanie na piśmie wniosku dotyczącego obecności. Zapytał czy
ktoś chciałby zabrać głos?
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Po chwili stwierdził, że chętnych do zabrania głosu nie ma, co oznacza, że punkt ten
został wyczerpany.
Ad. 10.
Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 8 ust. 6 Statutu Powiatu Siedleckiego
o godzinie 1030 Przewodniczący Rady zakończył obrady wypowiadając formułę:
„Zamykam XL nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu Siedleckiego.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczył:
PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Zygmunt Wielogórski
Protokołowała:
/-/Justyna Poboży
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