RADA POWIATU
W SIEDLCACH

BR.0002.6.2018

PROTOKÓŁ NR XLII/2018
z XLII Sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach,
odbytej w dniu 19 października 2018 roku
w Starostwie Powiatowym w Siedlcach,
ul. Piłsudskiego 40

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski o godzinie 1400 otworzył Sesję
wypowiadając formułę: „Otwieram XLII 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 18 Radnych, co wobec
21 osobowego składu Rady stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał,
wniosków i wydawania opinii. Nieobecni byli Radni: Sławomir Górka i Marian Sekulski.
Nieobecny był również Radny Sławomir Piotrowski.
(Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
Do pełnienia funkcji sekretarzy podczas dzisiejszych obrad 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”. Nadmienił, że zawiadomienie
o terminie, miejscu sesji i porządku obrad wraz z materiałami wszyscy Radni otrzymali.
Następnie zapytał, czy są jakieś wnioski?
Ponieważ wniosków nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem
zaproponowanego porządku?
- „za” przyjęciem porządku obrad głosowało 18 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 18 Radnych
jednogłośnie przyjęła porządek obrad, wobec czego dzisiejsze obrady odbędą się
według kolejności:
1. Otwarcie obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.
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5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2011 – 2020 w roku 2017.
6. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Siedleckiego
w roku szkolnym 2017/2018.
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji w roku 2017 Strategii Rozwoju Powiatu
Siedleckiego na lata 2015 – 2020 z perspektywą do 2025 roku.
8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań w zakresie przebudowy i utrzymania dróg
powiatowych w roku 2018.
9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej w II półroczu
2018 roku.
10. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Powiatu w 2018 roku:
1) Komisji Rewizyjnej,
2) Komisji Budżetu,
3) Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
4) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej,
5) Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie programu współpracy Powiatu Siedleckiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2019.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie
i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych
w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2019 rok.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego
zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych.
14. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2018-2022.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok
Powiatu Siedleckiego.
16. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Siedlcach 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.
17. Podjęcie Uchwały o zmianie 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.
18. Informacja Starosty Siedleckiego na temat wyników przeprowadzonej analizy
oświadczeń majątkowych za 2017 rok.
19. Informacja Przewodniczącego Rady:
1) o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Powiatu
Siedleckiego za 2017 rok.
20. Interpelacje i zapytania Radnych.
21. Zakończenie obrad.
Ad. 3.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 3:
„Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Powiatu”. Poinformował, że protokół z ostatniej
sesji był do wglądu w Biurze Rady. Został również przesłany Radnym drogą e-mail.
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Do chwili obecnej nie wpłynęły, co do jego treści, żadne uwagi, ani też wnioski. Zapytał,
czy ktoś chciałby teraz wypowiedzieć się odnośnie protokołu?
Stwierdziwszy, że nikt nie zgłosił chęci zabrania głosu, przystąpił do głosowania.
Zapytał, kto jest za przyjęciem protokołu z XLI 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 XLI Sesji Rady Powiatu w Siedlcach.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 4
porządku obrad: „Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu”. Nadmienił,
że sprawozdanie to sporządzone jest za okres od 13 września do 8 października
2018 roku. Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos?
Ponieważ nikt nie wyraził chęci zabrania głosu, 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. Stanowi ono załącznik nr 2 do
protokołu.
O godz. 1405 wszedł Radny Sławomir Piotrowski. Od tej pory w obradach udział
bierze 19 Radnych.
Ad. 5.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 5
porządku obrad: „Przyjęcie sprawozdania z realizacji Powiatowej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011 – 2020 w roku 2017.” Nadmienił,
że było ono 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 19 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 Radnych
jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych na lata 2011 - 2020 w roku 2017. Stanowi ono załącznik nr 3
do protokołu.
Ad. 6.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 6
porządku obrad: „Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu
Siedleckiego w roku szkolnym 2017/2018”. Poinformował, że pozytywnie zaopiniowała
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ją Komisja Budżetu i Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.
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 przyjęciem tej informacji?
- „za” przyjęciem tej informacji głosowało 19 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 Radnych
jednogłośnie przyjęła informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu
Siedleckiego w roku szkolnym 2017/2018. Stanowi ona załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. 7.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 7
porządku obrad: „Przyjęcie sprawozdania z realizacji w roku 2017 Strategii Rozwoju
Powiatu Siedleckiego na lata 2015 – 2020 z perspektywą do 2025 roku”. Poinformował,
że wszystkie stałe Komisje pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie. 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 przyjęciem tego sprawozdania?
- „za” przyjęciem tej informacji głosowało 19 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 Radnych
jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z realizacji w roku 2017 Strategii Rozwoju Powiatu
Siedleckiego na lata 2015 – 2020 z perspektywą do 2025 roku. Stanowi ona załącznik
nr 5 do protokołu.
Ad. 8.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 9
porządku obrad: „Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań w zakresie przebudowy
i utrzymania dróg powiatowych w roku 2018”. Poinformował, że pozytywnie
zaopiniowała go Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy.
Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos?
- „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 19 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 Radnych
jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie przebudowy
i utrzymania dróg powiatowych w roku 2018. Stanowi ono załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. 9.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 9
porządku obrad: „Przyjęcie sprawozdania z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej
w II półroczu 2018 roku”. Poinformował, że pozytywnie zaopiniowała je Komisja
Rewizyjna. Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos?
- „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 19 Radnych
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Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 Radnych
jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej
w II półroczu 2018 roku. Stanowi ono załącznik nr 7 do protokołu.
Ad.10.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 16:
„Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Powiatu w 2018 roku:
1)
Komisji Rewizyjnej, która przyjęła sprawozdanie.
2)
Komisji Budżetu, która przyjęła sprawozdanie.
3)
Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, która przyjęła
sprawozdanie.
4)
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, która
przyjęła sprawozdanie.
5)
Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy, która
przyjęła sprawozdanie.
Zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos?
Ponieważ chętnych do zabrania głosu nie było, przystąpił do głosowania.
1) Zapytał, kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej
w 2018 roku?
- „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 19 Radnych
Stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji
Rewizyjnej w 2018 roku. (Załącznik nr 8 do protokołu)
2) Zapytał, kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Budżetu
w 2018 roku?
- „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 19 Radnych
Stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji
Budżetu w 2018 roku. (Załącznik nr 9 do protokołu)
3) Zapytał, kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa,
Leśnictwa i Ochrony Środowiska w 2018 roku?
- „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 19 Radnych
Stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w 2018 roku. (Załącznik nr 10 do
protokołu)
4) Zapytał, kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w 2018 roku?
- „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 18 Radnych
Stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w 2018 roku. (Załącznik nr 11 do
protokołu)
5) Zapytał, kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji
Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy w 2018 roku?
- „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 18 Radnych
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Stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji
Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy w 2018 roku. (Załącznik
nr 12 do protokołu)
Ad. 11.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 10
porządku obrad: „Podjęcie Uchwały w sprawie programu współpracy Powiatu
Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2019”. Nadmienił, że projekt tej Uchwały
(załącznik nr 13) pozytywnie zaopiniowała Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia
i Opieki Społecznej. Zapytał, czy w tej sprawie ktoś 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 Nr XLII/247/2018 w sprawie programu współpracy
Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Stanowi ona załącznik
nr 14 do protokołu.
Ad. 12.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 12
porządku obrad: „Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie
i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych
w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2019 rok”. Poinformował, że projekt
tej Uchwały (załącznik nr 15) pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Komisja
Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. Zapytał, czy w tej sprawie
ktoś 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 wysokości opłat za usunięcie
i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych
w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2019 rok. Stanowi ona załącznik
nr 16 do protokołu.
Ad. 13.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 13
porządku obrad: „Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu
siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych.”
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Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 17) pozytywnie zaopiniowała
Komisja Budżetu i Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy.
Zapytał, czy w tym punkcie ktoś 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 XLII/248/2018 w sprawie powierzenia gminom
z terenu powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg
powiatowych. Stanowi ona załącznik nr 18 do protokołu.
Ad. 14.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 14
porządku obrad: „Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2018-2022”. Poinformował, że
projekt tej Uchwały (załącznik nr 19) pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu
i Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. Zapytał, czy w tym
punkcie ktoś 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 XLII/249/2018 zmieniającą uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2018-2022. Stanowi
ona załącznik nr 20 do protokołu.
Ad. 15.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 15
porządku obrad: „Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej
na 2018 rok Powiatu Siedleckiego”. Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik
nr 21) pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Komisja Infrastruktury,
Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. Zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby
zabrać głos?
Stwierdziwszy, że pytań nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
podjęciem tej Uchwały?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 19 Radnych
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu
w obecności 19 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLII/250/2018 w sprawie
dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego. Stanowi
ona załącznik nr 22 do protokołu.
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Ad. 16.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 16
porządku obrad: „Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Siedlcach 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 23) pozytywnie
zaopiniowała Komisja Budżetu i Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki
Społecznej. Ponadto Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych
przy Staroście Siedleckim wydała pozytywną opinię w sprawie 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
24 do protokołu). Następnie zapytał, czy w tej sprawie ktoś chciałby zabrać głos?
- „za” podjęciem Uchwały głosowało 19 Radnych
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu
w obecności 19 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLII/203/2018 w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 25
do protokołu.
Ad. 17.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 17
porządku obrad: „Podjęcie Uchwały o zmianie 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.” Nadmienił, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 26) pozytywnie
zaopiniowała Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Zapytał,
czy są pytania?
Ponieważ pytań nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem tej
Uchwały?
- „za” podjęciem Uchwały głosowało 19 Radnych
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu
w obecności 19 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLII/204/2017 w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 27
do protokołu.
Ad. 18.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 18
porządku obrad: „Informacja Starosty Siedleckiego na temat złożonych oświadczeń
majątkowych”.
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Starosta Siedlecki Dariusz Stopa zgodnie z obowiązkiem, wynikającym z ustawy
o samorządzie powiatowym przedstawił informację dotyczącą analizy oświadczeń
majątkowych złożonych do Starosty przez osoby do tego zobowiązane. Informacja ta
stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
Ad. 19.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 19:
„Informacja Przewodniczącego Rady”.
1) Zgodnie z obowiązkiem, wynikającym z ustawy o samorządzie powiatowym
przedstawił informację o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń
majątkowych złożonych przez Radnych Powiatu Siedleckiego za 2017 rok.
Informacja ta stanowi załącznik nr 29 do protokołu.
Ad. 20.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 20:
„Interpelacje i zapytania radnych”. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos?
Radny Bartłomiej Kurkus zadał pytanie o kryteria ostatniego przetargu, który był
współfinansowany z funduszy powodziowych. W przypadku dwóch zadań 2 i 3 lub 2 i 4
był brany pod uwagę czas wykonania. W ofertach różnica w czasie wykonania była
około dwóch tygodni i to spowodowało, że wygrały dwie oferty, które łącznie były
droższe o 265.000 zł, a to obciążyło w dużo większym zakresie budżet powiatu. Czy te
zadania zostały już odebrane, ponieważ zgodnie z dokumentacją miały być odebrane
17 października?
Starosta Dariusz Stopa poprosił, żeby Radny konkretnie podał, o które zadania
chodzi, żeby mógł się do nich ustosunkować na piśmie, ponieważ w związku z tym, że
„powodziówek” było 5 to nie pamięta dokładnie szczegółów każdej z nich.
Radny Bartłomiej Kurkus dodał, że zdaje sobie sprawę, że wśród kryteriów oceny
może być czas wykonania, czas gwarancji, czy też referencje wykonawcy jednak
stwierdził, że ceny ofert, które nie wygrały były niższe, a odpowiednio duży był procent
oceny na czas wykonania. Różnica w czasie wykonania wynosiła 2 tygodnie i w wyniku
tego wygrały oferty droższe, co spowodowało, że 265 tyś. zł zostało wydanych więcej z
budżetu powiatu.
Starosta Dariusz Stopa odpowiedział, że cena musi stanowić nie więcej niż 60%
kryteriów. Zapytał Kierownika Wydziału Promocji Radosława Strzalińskiego, czy
pamięta te kryteria?
Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Radosław Strzaliński odpowiedział, że przy
każdym przetargu dokonuje się wnikliwej analizy, jeżeli chodzi o kryteria. Termin
wykonania był stosowany ze względu na potrzebę rozliczenia tej dotacji z wojewodą.
Radny Bartłomiej Kurkus stwierdził, że gdyby te oferty, które były tańsze, a termin ich
wykonania był dłuższy, byłyby niezgodne z terminem rozliczenia się z jednostką
współfinansującą, to powinny być odrzucone już na etapie formalnym.
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Przewodniczący Rady Powiatu dodał, że cena może stanowić maksymalnie 60 %,
a 40 % stanowią kryteria poza cenowe, stąd może się tak zdarzyć, że z tego punktu
wpada się w pewną pułapkę, ale jak pamiętamy oprotestowane zostały wszystkie
przetargi, w których jedynym kryterium, czyli 90 % była cena, jako przetargi
niespełniające oczekiwań.
Radny Bartłomiej Kurkus stwierdził, że zapytanie dotyczące przetargów złoży na
piśmie z wyszczególnieniem, o które zadania dokładnie mu chodzi. Dodał, że chciałby
także prosić o sformalizowanie sprawy pokontrolnych napraw gwarancyjnych, jeżeli
chodzi o ciąg drogowy Broszków – Żeliszew. Na pierwszym zakręcie od Broszkowa jest
już wyraźne zapadnięcie drogi, w wielu miejscach jest pozapadana kostka na ścieżce
dla pieszych i ścieżce rowerowej, 40 metrów od mostu zauważono też pęknięcia
asfaltu. Kilka miesięcy po zakończonej inwestycji nie powinno tak być i wykonawca
musi to naprawić.
Radny Bartłomiej Kurkus zadał jeszcze pytanie dotyczące artykułu sponsorowanego
w Tygodniku Siedleckim. Z jakich środków został on sfinansowany?
Starosta Siedlecki Dariusz Stopa odpowiedział, że jeszcze nie jest sfinansowany, ale
będzie zapłacone z odpowiednich paragrafów z budżetu powiatu.
Radny Bartłomiej Kurkus złożył podziękowania za 4-letnią kadencję Panu Staroście,
Zarządowi, Panu Przewodniczącemu i wszystkim Radym oraz pracownikom.
Radny Marek Gorzała złożył podziękowania w imieniu burmistrza Jana Ługowskiego
dla Pana Starosty, całego Zarządu oraz Radnych za dobrą i pozytywną współpracę.
Przewodnicząca Rady Gminy Korczew złożyła podziękowania w imieniu
mieszkańców za inwestycje, które zostały wykonane na terenie gminy i przyczyniły się
do jej rozwoju.
Radny Bartłomiej Kurkus złożył podziękowania Pani Skarbnik i Panu Sekretarzowi.
Starosta Dariusz Stopa podziękował całemu Zarządowi, Sekretarzowi, Pani Skarbnik,
wszystkim radnym i pracownikom.
Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt

Wielogórski

złożył podziękowania

za 4 letnią kadencję wszystkim, którzy zechcieli pracować dla powiatu siedleckiego.
Przewodniczący Rady Powiatu rozdał wszystkim radnym imienne podziękowania.
Po rozdaniu podziękowań, Z-ca Przewodniczącego Marek Plichta podziękował
Przewodniczącemu Zygmuntowi Wielogórskiemu.
Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Wielogórski zapytał, czy ktoś w tym
punkcie chciałby jeszcze zabrać głos?
Po chwili stwierdził, że chętnych do zabrania głosu nie ma, co oznacza, że punkt ten
został wyczerpany.
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Ad. 24.
Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 8 ust. 6 Statutu Powiatu Siedleckiego
o godzinie 1440 Przewodniczący Rady zamknął obrady wypowiadając formułę:
„Zamykam XLII Sesję Rady Powiatu Siedleckiego”.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczył:
RZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Zygmunt Wielogórski

Protokółowała:
/-/ Justyna Poboży
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