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  BR.0002.5.2018 

PROTOKÓŁ Nr XLI/2018  

Z XLI Sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, 

odbytej w dniu 24 września 2018 roku 

w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, 

ul. Piłsudskiego 40 

 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski o godzinie 1400 otworzył sesję 

wypowiadając formułę: „Otwieram XLI zwyczajną Sesję Rady Powiatu w Siedlcach”. 

Powitał przybyłych gości, członków Zarządu Powiatu, Radnych i przedstawicieli lokalnych 

środków masowego przekazu.  

Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 17 Radnych, co wobec  

21 osobowego składu Rady stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał, 

wniosków i wydawania opinii. Nieobecny był Radny Marian Sekulski, Radny Sławomir 

Piotrowski oraz Radny Michał Okniński. Nieobecny jest również Radny Andrzej Wróbel. 

(Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu). 

Do pełnienia funkcji sekretarzy podczas dzisiejszych obrad wyznaczył Radnego 

Grzegorza Pomikło i Radnego Benona Kuklę. Zapytał Ich, czy wyrażają na to zgodę? 

Obaj Radni wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. 

Ad. 2. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 2 punktu porządku 

obrad: „Wnioski do porządku obrad”. Nadmienił, że zawiadomienie o terminie, miejscu 

sesji wraz z porządkiem obrad i kompletem dokumentów otrzymali wszyscy Radni. 

Zapytał, czy ktoś chciałby zgłosić jakiś wniosek? 

Ponieważ wniosków nie było zapytał, kto jest za przyjęciem zaproponowanego porządku 

obrad ? 

 - „za” przyjęciem porządku obrad głosowało 17 Radnych 
  
Przewodniczący Rady stwierdził, że w obecności 17 Radnych Rada Powiatu 

jednogłośnie przyjęła porządek dzisiejszego posiedzenia. W związku z tym obrady 

odbędą się według kolejności: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Wnioski do porządku obrad. 
3. Przyjęcie Protokołu z XL Sesji Rady Powiatu. 
4. Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu. 
5. Przyjęcie informacji o stanie środowiska na obszarze Powiatu Siedleckiego  

w 2017 roku. 
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6. Przyjęcie informacji o aktualnym zabezpieczeniu podstawowej opieki zdrowotnej 
mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez NFZ. 

7. Przyjęcie informacji o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom 
Powiatu Siedleckiego przez SP ZOZ w Siedlcach. 

8. Przyjęcie informacji o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom 
Powiatu Siedleckiego przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach  
Spółka z o.o. 

9. Przyjęcie informacji na temat udzielanych świadczeń przez Stację Pogotowia 
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach mieszkańcom Powiatu 
Siedleckiego z zakresu ratownictwa medycznego i świadczenia nocnej i świątecznej 
pomocy zdrowotnej. 

10. Przyjęcie informacji na temat funkcjonowania Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP  
w ramach Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorskiego Służb Ratowniczych. 

11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach  
za okres I półrocza 2018 roku. 

12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Stoku Lackim za okres I półrocza 2018 roku. 

13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Stoku Lackim za okres I półrocza 2018 roku. 

14. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach  
za okres I półrocza 2018 roku. 

15. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Siedlcach za okres I półrocza 2018 roku. 

16. Przyjęcie informacji o realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON  
za I półrocze 2018 roku. 

17. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej 
instytucji kultury pn.: Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach  
za I półrocze 2018 roku. 

18. Przyjęcie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Siedleckiego na lata 2018-2022 za I półrocze 2018 roku. 

19. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego  
za I półrocze 2018 roku. 

20. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej  
za okres I półrocza 2018 roku. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu  
w Siedlcach. 

22. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok 
Powiatu Siedleckiego. 

23. Podjęcie Uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu do wysokości 
10.000.000 zł. 

24. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej. 
25. Informacja Przewodniczącego Rady. 
26. Interpelacje i zapytania Radnych. 
27. Zamknięcie obrad. 
 
Po przyjęciu porządku obrad Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski poprosił 
Starostę o głos. 
Starosta Siedlecki Dariusz Stopa przedstawił Panie z Koła Gospodyń w Helenowie, 

które na Dożynkach Powiatowych za swój wieniec dożynkowy otrzymały pierwszą 

nagrodę. Panie również reprezentowały Powiat Siedlecki na Dożynkach Województwa 

Mazowieckiego, gdzie zajęły również pierwsze miejsce. Poinformował, że jest to pierwszy 

raz w historii Powiatu, że zdobyliśmy pierwszą nagrodę. Podziękował Paniom, za 
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zaangażowanie i trud włożony w pracę nad wieńcem oraz za godne reprezentowanie 

naszego powiatu na dożynkach wojewódzkich. Jest to promocja naszego powiatu.  

Wręczył podziękowanie dla Pań z Koła Gospodyń w Helenowie i życzył dalszych 

sukcesów.  

 

Przedstawicielka Koła Gospodyń w Helenowie podziękowały Staroście za inicjatywę 

organizacji Dożynek Powiatowych dzięki czemu mogły uczestniczyć w Dożynkach 

Wojewódzkich. Przedstawiły krótki rys swojej działalności. Poinformowała, że na 

Dożynkach Prezydenckich postarają się również godnie reprezentować powiat. 

 
O godz. 1415 wszedł Radny Andrzej Wróbel. Od tej pory w obradach bierze udział  
18 Radnych. 
 
Ad. 3. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 3: 

„Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Powiatu”. Nadmienił, że protokół był do wglądu  

w Biurze Rady oraz został przesłany Radnym drogą e-mail. Poinformował, że  do chwili 

obecnej nie wpłynęły, co do jego treści żadne uwagi, ani też wnioski. Zapytał, czy ktoś  

w tej chwili chciałby zgłosić jakieś uwagi? 

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

protokołu z XL Sesji Rady Powiatu w Siedlcach? 

 - „za” przyjęciem protokołu głosowało 18 Radnych 
  
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 18 Radnych 

jednogłośnie przyjęła Protokół z XL Sesji Rady Powiatu w Siedlcach. 

Ad.  4. 

Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji punktu 4 porządku obrad: „Przyjęcie 

sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu”. Nadmienił, że sprawozdanie to zostało 

sporządzone za okres od dnia 11 czerwca do dnia 10 września 2018 roku. Zapytał, czy 

ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos? 

Ponieważ chętnych do zabrania głosu nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest 

za przyjęciem sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu? 

 - „za” przyjęciem sprawozdania głosowało 18 Radnych 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 18 Radnych 

jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu. Stanowi ono załącznik  

nr 2 do protokołu. 

Ad. 5. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 5 porządku 

obrad: „Przyjęcie informacji o stanie środowiska na obszarze Powiatu Siedleckiego  
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w 2017 roku”. Poinformował, że była ona rozpatrywana i przyjęta przez Komisję 

Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Zaznaczył, że na dzisiejszej sesji nie ma 

przedstawiciela Delegatury WIOŚ w Mińsku Mazowieckim, ale zapytał, czy ktoś  

z Radnych chciałby zabrać w tym punkcie głos? 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski wobec braku pytań stwierdził, że Rada 

Powiatu przyjęła informację o stanie środowiska na obszarze Powiatu Siedleckiego  

w 2017 roku. Stanowi ona załącznik nr 3 do protokołu. 

Ad.  6. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 6 porządku 

obrad: „Przyjęcie informacji o aktualnym zabezpieczeniu podstawowej opieki zdrowotnej 

mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez NFZ”. Poinformował, że była ona 

rozpatrywana i przyjęta przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki 

Społecznej. Zaznaczył, że na dzisiejszej sesji nie ma przedstawiciela NFZ, ale zapytał, 

czy ktoś z Radnych chciałby zabrać w tym punkcie głos? 

Ponieważ nikt nie wyraził chęci zabrania głosu, stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła 

informację o aktualnym zabezpieczeniu podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom 

Powiatu Siedleckiego przez NFZ. Stanowi ona załącznik nr 4 do protokołu. 

Ad.  7. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 7 porządku 

obrad: „Przyjęcie informacji o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom 

Powiatu Siedleckiego przez SP ZOZ w Siedlcach”.  

Poinformował, że była ona rozpatrywana i przyjęta przez Komisję Oświaty, Kultury, 

Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Następnie zapytał, czy są pytania?  

Ponieważ pytań nie było, stwierdził, że informacja o aktualnym zapewnieniu opieki 

zdrowotnej mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez SP ZOZ w Siedlcach została przez 

Radę Powiatu przyjęta. Stanowi ona załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Ad. 8. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 8 porządku 

obrad: „Przyjęcie informacji o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom 

Powiatu Siedleckiego przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Spółka z o.o.” 

Była ona rozpatrywana i przyjęta przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia  

i Opieki Społecznej. Zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos? 

Radny Wiesław Klimek w związku z tym, że oddano do użytku drugi rezonans 

magnetyczny zapytał, czy czas oczekiwania na prześwietlenie kręgosłupa skróci się czy 

nie? 

Prezes Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Marcin Kulicki niestety 

drugi rezonans, który został zamontowany dotyczy uzupełnienia pierwszego i usług 
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komercyjnych. Poinformował, że NFZ nie zwiększył nam kontraktu na świadczenia usług 

rezonansem. Zapowiedzi rządowe o zwiększeniu środków na ten cel jeszcze nie doszły 

do realizacji. Póki co kolejka jest bardzo długa. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski zapytał czy ktoś chciałby jeszcze zabrać 

głos? Ponieważ głosów do dyskusji nie było stwierdził, że informacja o aktualnym 

zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez Mazowiecki 

Szpital Wojewódzki w Siedlcach Spółka z o.o. została przez Radę Powiatu przyjęta. 

Stanowi ona załącznik nr 6  do protokołu.                                           

Ad. 9. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 9 porządku 

obrad: „Przyjęcie informacji na temat udzielanych świadczeń przez Stację Pogotowia 

Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach mieszkańcom Powiatu Siedleckiego 

z zakresu ratownictwa medycznego i świadczenia nocnej i świątecznej pomocy 

zdrowotnej”. Poinformował, że była ona rozpatrywana i przyjęta przez Komisję Oświaty, 

Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Następnie zapytał, czy ktoś chciałby zabrać 

głos? 

Ponieważ głosów do dyskusji nie było stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła informację na 

temat udzielanych świadczeń przez Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu 

Sanitarnego w Siedlcach mieszkańcom Powiatu Siedleckiego z zakresu ratownictwa 

medycznego i świadczenia nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej. Stanowi ona 

załącznik nr 7 do protokołu. 

Ad. 10. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 10 

porządku obrad: „Przyjęcie informacji na temat funkcjonowania Miejskiego Stanowiska 

Kierowania PSP w ramach Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorskiego Służb 

Ratowniczych”. Poinformował, że była ona rozpatrywana i przyjęta przez Komisję 

Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. Następnie zapytał, czy ktoś  

w tym punkcie chciałby zabrać głos? 

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

informację na temat realizacji zadań przez Miejskie Stanowisko Kierowania PSP 

funkcjonujące w ramach Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorskiego Służb 

Ratowniczych. Stanowi ona załącznik nr 8 do protokołu. 

Ad. 11. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 11 

porządku obrad: „Przyjęcie sprawozdania z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu  

w Kisielanach za okres I półrocza 2018 roku”. Poinformował, że pozytywnie zaopiniowała 

go Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Następnie zapytał, czy 

ktoś chciałby zabrać głos? 
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Ponieważ chętnych do zabrania głosu nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest 

za przyjęciem tego sprawozdania ? 

 - „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 18 Radnych 

Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym 

Wzgórzu w Kisielanach za okres I półrocza 2018 roku zostało przez Radę Powiatu 

przyjęte. Stanowi ono załącznik nr 9 do protokołu. 

Ad. 12. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 12 

porządku obrad: „Przyjęcie sprawozdania z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Stoku Lackim za okres I półrocza 2018 roku”. Nadmienił, że 

sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia  

i Opieki Społecznej. Zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos? 

Ponieważ chętnych do zabrania głosu nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest 

za przyjęciem tego  sprawozdania? 

 - „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 18 Radnych 

Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim za okres I półrocza 2018 roku zostało przez 

Radę Powiatu przyjęte. Stanowi ono załącznik nr 10 do protokołu. 

Ad. 13. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 13 

porządku obrad: „Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim za okres I półrocza 2018 roku”. 

Poinformował, że sprawozdanie to było omawiane i pozytywnie zaopiniowane przez 

Komisję Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Zapytał, czy w tym 

punkcie są pytania? 

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

sprawozdania? 

 - „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 18 Radnych 

Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim za okres I półrocza 2018 roku zostało 

przez Radę Powiatu przyjęte. Stanowi ono załącznik nr 11 do protokołu. 

Ad. 14. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 14 

porządku obrad: „Przyjęcie sprawozdania z działalności Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Mordach za okres I półrocza 2018 roku”. Poinformował, że 

sprawozdanie było omawiane i pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Oświaty, Kultury, 

Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? 
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Ponieważ pytań nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem tego 

sprawozdania ? 

 - „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 18 Radnych 

Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Mordach za okres I półrocza 2018 roku zostało przez Radę 

Powiatu przyjęte. Stanowi ono załącznik nr 12  do protokołu. 

Ad. 15. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 15 

porządku obrad: „Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Siedlcach za okres I półrocza 2018 roku”. Poinformował, że pozytywnie 

zaopiniowała go Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. 

Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos? 

Ponieważ chętnych do zabrania głosu nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest 

za przyjęciem tego sprawozdania? 

 - „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 18 Radnych 

Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Siedlcach za okres I półrocza 2018 roku zostało przez Radę Powiatu 

przyjęte. Stanowi ono załącznik nr 13 do protokołu. 

Ad. 16. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 16 

porządku obrad: „Przyjęcie informacji o realizacji zadań finansowanych ze środków 

PFRON za I półrocze 2018 roku”. Poinformował, że pozytywnie zaopiniowała go Komisja 

Budżetu, Komisja Rewizyjna i Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki 

Społecznej. Następnie zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? 

Ponieważ nikt nie wyraził chęci zabrania głosu przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest 

za przyjęciem tego sprawozdania? 

 - „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 18 Radnych 

Przewodniczący Rady stwierdził, że informacja o realizacji zadań finansowanych ze 

środków PFRON za I półrocze 2018 roku została przez Radę Powiatu przyjęte. Stanowi 

ono załącznik nr 14 do protokołu. 

Ad. 17. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 17 

porządku obrad: „Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 

samorządowej instytucji kultury pn.: „Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”  

w Chlewiskach za I półrocze 2018 roku”. Poinformował, że informacja ta była 

przedmiotem obrad Komisji Budżetu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Oświaty, Kultury, 
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Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Wszystkie trzy Komisje zaopiniowały ją pozytywnie. 

Następnie zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos? 

Ponieważ nikt nie wyraził chęci zabrania głosu przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest 

za przyjęciem tej informacji? 

 - „za” przyjęciem tej informacji głosowało 18 Radnych 

Przewodniczący Rady stwierdził, że informacja o przebiegu wykonania planu 

finansowego samorządowej instytucji kultury pn.: „Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” 

w Chlewiskach za I półrocze 2018 roku została przez Radę Powiatu przyjęta. Stanowi 

ona załącznik nr 15 do protokołu. 

Ad. 18. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 18 

porządku obrad: „Przyjęcie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2018-2022 za I półrocze 2018 roku”. 

Poinformował, że informację tą pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Komisja 

Rewizyjna. Następnie zapytał, czy są pytania? 

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

informacji? 

 - „za” przyjęciem tej informacji głosowało 18 Radnych 

Przewodniczący Rady stwierdził, że informacja o kształtowaniu się Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2018-2028 za I półrocze 2018 roku 

została przez Radę Powiatu przyjęta. Stanowi ona załącznik nr 16  do protokołu. 

Ad. 19. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 19 

porządku obrad: „Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 

Siedleckiego za I półrocze 2018 roku”. Poinformował, że informacja była omawiana  

i pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Budżetu i Komisję Rewizyjną.  

Pozytywną opinię o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku wydała 

również Regionalna Izba Obrachunkowa, której Uchwałę Nr Si.340.2018  

z dnia 6 września 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu  

w Siedlcach informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku otrzymali 

wszyscy Radni. Stanowi ona załącznik nr 17 do protokołu. Następnie zapytał, czy w tym 

punkcie ktoś chciałby zabrać głos? 

Ponieważ głosów do dyskusji nie było przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za 

przyjęciem tej informacji? 

 - „za” przyjęciem tej informacji głosowało 18 Radnych 
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Przewodniczący Rady stwierdził, że informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 

Siedleckiego za I półrocze 2018 roku została przez Radę Powiatu przyjęta. Stanowi ona 

załącznik nr 18  do protokołu. 

Ad. 20.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 20 

“Przyjęcie sprawozdania z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej za okres I półrocza 

2018 roku”.  Nadmienił, że sprawozdanie to zostało sporządzone i przyjęte przez Komisję 

Rewizyjną. Zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos?  

Ponieważ chętnych do zabrania głosu nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest 

za przyjęciem tego sprawozdania?  

- „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 18 Radnych  

Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawozdanie z realizacji Planu Kontroli Komisji 

Rewizyjnej za okres I półrocza 2018 roku zostało przez Radę Powiatu przyjęte 

jednogłośnie. Stanowi ono załącznik nr 19 do protokołu.  

Ad. 21. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 21 

porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał 

Rady Powiatu w Siedlcach.”. 

Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 20 do protokołu) pozytywnie 

zaopiniowały wszystkie stałe Komisje. Zapytał, czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać 

głos? 

Ponieważ nikt nie wyraził chęci zabrania głosu, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest 

za podjęciem tej Uchwały ? 

 - „za” podjęciem tej uchwały głosowało 18 Radnych 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 18 Radnych 

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLI/243/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdań  

z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach. Stanowi ona załącznik nr 21 do protokołu. 

Ad. 22. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 22 

porządku obrad: „Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej 

na 2018 rok Powiatu Siedleckiego”. Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik  

nr 22 do protokołu) pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Komisja Infrastruktury, 

Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś 

chciałby zabrać głos? 

Stwierdziwszy, że nikt nie wyraził chęci zabrania głosu, przystąpił do głosowania. Zapytał, 

kto jest za podjęciem tej Uchwały? 
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 - „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 18 Radnych 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności  

18 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLI/244/2018 w sprawie dokonania zmian  

w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 23 

do protokołu. 

Ad. 23. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 23 

porządku obrad: „Podjęcie Uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu do 

wysokości 10.000.000 zł.”. Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 24 do 

protokołu) pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Komisja Infrastruktury, 

Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś 

chciałby zabrać głos? 

Stwierdziwszy, że nie ma chętnych do zabrania głosu, przystąpił do głosowania. Zapytał, 

kto jest za podjęciem tej Uchwały? 

 - „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 17 Radnych 

 - „przeciw” 0 

 „wstrzymujących się” 1 Radny 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności  

18 Radnych przy 17 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła 

Uchwałę Nr XLI/245/2018 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu do 

wysokości 10.000.000 zł. Stanowi ona załącznik nr 25 do protokołu. 

Ad. 24. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 27 

porządku obrad: „Podjęcie Uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej”. 

Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 26 do protokołu) pozytywnie 

zaopiniowała Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. 

Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos? 

Stwierdziwszy, że chętnych do zabrania głosu nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, 

kto jest za podjęciem tej Uchwały? 

 - „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 18 Radnych 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności  

18 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLI/246/2018 w sprawie pozbawienia 

kategorii drogi powiatowej. Stanowi ona załącznik nr 27 do protokołu. 

Ad. 25. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 25: 

„Informacja Przewodniczącego Rady”. Poinformował Radnych, że otrzymali 2 informacje. 
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Jedna to pismo, które przesłano do Rady Powiatu zatytułowane jako petycja, ale jest to 

wniosek, który został przekazany Państwu do wiadomości. Petycja stanowi załącznik  

nr 28.Natomiast druga informacja to materiał roboczy pn. „Nakłady na inwestycje 

drogowe zrealizowane przez Powiat Siedlecki w latach 2007- 2018 przy udziale środków 

zewnętrznych”. Stanowi on załącznik nr 29. Stwierdził, że trwa kampania wyborcza i 

różne głosy są w tej sprawie. Wybudowaliśmy wiele dróg i mostów. Wydaliśmy w tym 

czasie ponad 180 000 000 zł. w tym ponad 96 mln zł. ze środków własnych, pozostałe ze 

środków zewnętrznych. Zbudowaliśmy 13 mostów i 232 km dróg powiatowych. 

Poinformował, że pełną informację można uzyskać w Wydziale Dróg. Ponownie 

podkreślił, że materiał jest po to, abyśmy potrafili odpowiedzieć na pytania co zostało 

zrobione przez 12 ostatnich lat. 

Ad. 26. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 26: 

„Interpelacje i zapytania radnych”. Zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos? 

Radny Kazimierz Prochenka pytanie dotyczyło informacji dotyczącej nakładów na 

inwestycje drogowe.  Koszt przebudowy 1 km drogi w 2017 roku jest na poziomie 

1 686 623 zł., natomiast w 2016 roku 989 438 zł. Czy rzeczywiście tak duży jest skok 

ceny? 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że tak. 

Radny Kazimierz Prochenka  zapytał, czy to wynika z przetargu? 

Starosta Siedlecki Dariusz Stopa odpowiedział twierdząco i dodał, że wszystkie 

powiaty i gminy tak miały. 

Radny Kazimierz Prochenka  to jest prawie  80%. 

Starosta Siedlecki Dariusz Stopa tak. Wyjaśnił, że cena jest zależna od wzrostu ceny 

surowców i materiałów poprzez koszty pracowników. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że to jest tylko informacja, 

która pokazuje skalę zjawiska. Wspomniał o polemice z Radnym Sławomirem 

Piotrowskim dotyczącej cen budowy dróg. Poinformował, że za masę bitumiczną trzeba 

zapłacić 290 zł + vat, a wcześniej płaciliśmy 100 zł. + vat. To stwierdzenie, że trzykrotnie 

więcej będziemy płacić państwowej spółce stało się niestety faktem. Nie jest to jedyna 

przyczyna. Realizujemy dużo więcej inwestycji jest bardzo dużo przetargów. Poza tym 

wzrosły koszty pracy.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać 

głos? 

Ponieważ więcej chętnych do zabrania głosu nie było, stwierdził, że punkt ten został 

wyczerpany. 
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Ad. 27. 

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

o godzinie 1435 Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski zakończył obrady 

wypowiadając formułę: „Zamykam XLI zwyczajną Sesję Rady Powiatu Siedleckiego”. 

Na tym protokół zakończono. 

 

                                                      Przewodniczył: 

 

                                                                                                                 
PRZEWODNICZĄCY RADY 

                                            
                                                                                                /-/ Zygmunt Wielogórski  

 

Protokołowała: 

Justyna Poboży 


