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PROTOKÓŁ NR III/2018 
z III Sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach,  

odbytej w dniu 28 grudnia 2018 roku  
w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, 

ul. Piłsudskiego 40. 
 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała o godzinie 1200 otworzył Sesję 

wypowiadając formułę: „Otwieram III Sesję zwyczajną Rady Powiatu  

w Siedlcach”.  

 Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział  

21 radnych, co wobec ustawowego składu Rady, wynoszącego 21 osób stanowi 

quorum do podejmowania prawomocnych uchwał, wniosków i wydawania opinii.  

(Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). 

 Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała poinformował, że 

zgodnie z art. 15 ust. 1a Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym „obrady rady powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą 

urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane  

w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu oraz w inny 

sposób zwyczajowo przyjęty”. 

 Przewodniczący Rady Powiatu powitał zaproszonych gości i media. 

Poinformował o wpłynięciu pisma dotyczącego utworzenia Klubu Radnych 

Siedlecka Wspólnota Samorządowa.  

Przewodniczący Rady poprosił radnych o zalogowanie się na urządzenia do 

głosowania. 

Ad. 2. 

Po wyczerpaniu porządku w punkcie 1 Przewodniczący Rady Powiatu Marek 

Gorzała  przystąpił  do realizacji 2 punktu porządku obrad, tj. „Wnioski do 

porządku obrad”. Nadmienił, że porządek obrad otrzymali wszyscy radni wraz  

z zawiadomieniem o terminie i miejscu sesji. Następnie zapytał, czy ktoś chciałby 

wnieść do tego porządku jakiś wniosek?  



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

przyjęciem porządku obrad otrzymanego wraz z zawiadomieniem o sesji? 

- „za” przyjęciem porządku obrad głosowało 21 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie 

przyjęła porządek obrad, który przedstawia się następująco:  

1. Otwarcie obrad. 
2. Wnioski do porządku obrad.  
3. Przyjęcie Protokołu z II sesji Rady Powiatu. 
4. Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu. 
5. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2018 – 2022.  
6. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 

2018 rok Powiatu Siedleckiego. 
7. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Zbuczyn. 
8. 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.  

9. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wydatków nie wygasających  
z końcem 2018 roku.  

10. Podjęcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Siedleckiego na lata 2019-2022.  

11. Podjęcie Uchwały Budżetowej na rok 2019 Powiatu Siedleckiego: 
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej, 
2) przedstawienie opinii stałych Komisji, w tym opinii Komisji 

Budżetowej oraz wniosków Klubów Radnych,  
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 

Zespół w Siedlcach, 
4) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii 

stałych Komisji oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Warszawie Zespół w Siedlcach i wniosków Klubów Radnych, 

5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej wraz z ewentualną 
autopoprawką, 

6) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej z uwzględnieniem 
przyjętych poprawek. 

12. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 
nieruchomości gruntowej.  

13. Podjęcie Uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Siedleckiego.  

14. Podjęcie Uchwały w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie 
Ogólne Związku Powiatów Polskich.  



15. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia 
Powiatu Siedleckiego do stowarzyszenia pod nazwą „Nadbużańska 
Lokalna Organizacja Turystyczna. 

16. Podjęcie Uchwały w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu w Siedlcach  
i Planów Pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2019 rok. 

17. Podjęcie Uchwały w sprawie Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 
rok.  

18. Informacja Przewodniczącego Rady. 
19. Interpelacje i zapytania Radnych. 
20. Zakończenie obrad. 

 
Ad. 3.  

Po wyczerpaniu porządku w punkcie 2 Przewodniczący Rady Powiatu Marek 

Gorzała przystąpił do realizacji 3 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie Protokołu 

z II Sesji Rady Powiatu”. Nadmienił, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze 

Rady. Ponieważ do dnia dzisiejszego nie wpłynęły, co do jego treści, żadne uwagi, 

ani też wnioski przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem 

protokołu z II Sesji Rady Powiatu w Siedlcach ? 

- „za” przyjęciem protokołu głosowało 21 radnych 

 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 

protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała stwierdził, iż Rada Powiatu w 

obecności 21 radnych, jednogłośnie przyjęła Protokół Nr II/2018 z II Sesji Rady 

Powiatu w Siedlcach. 

Ad. 4. 

Po wyczerpaniu porządku w punkcie 3 Przewodniczący Rady Powiatu Marek 

Gorzała przystąpił do realizacji punktu 4, tj. „Przyjęcie sprawozdania z pracy 

Zarządu. Zapytał, czy ktoś ma uwagi lub zapytania do tego punktu?  

Radny Jan Kuć stwierdził, że czasami brakuje mu szczegółów w sprawozdaniu 

np. w ostatnim sprawozdaniu brakuje mu informacji czego dotyczyło pismo od 

Wojewody Mazowieckiego? 

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała odpowiedział, że pismo 

dotyczyło jego oświadczenia majątkowego. Zapytał czy są jeszcze jakieś pytania? 

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

kto jest za przyjęciem sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu? 

- „za” przyjęciem sprawozdania głosowało 21 radnych 

 



Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała stwierdził, iż Rada Powiatu w 

obecności 21 radnych, jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z pracy Zarządu. 

Stanowi ono załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Ad. 5. 

Po wyczerpaniu porządku w punkcie 4 Przewodniczący Rady Powiatu Marek 

Gorzała przystąpił do realizacji punktu 5 tj. „Podjęcie Uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na 

lata 2018 – 2022.” Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu. Poinformował, że projekt tej uchwały pozytywnie zaopiniowały 

Komisja Budżetu oraz Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i 

Rynku Pracy. Następnie zapytał, czy są pytania? 

Stwierdziwszy, że pytań nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za 

podjęciem przedmiotowej uchwały? 

   - „za” podjęciem tej uchwały głosowało 20 radnych. 

   - „przeciw” 1 radny 

   -„wstrzymujący się” 0  

 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 

protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności  

21 radnych - 20 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i braku „wstrzymujących się” 

podjęła Uchwałę Nr III/22/2018 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2018 – 2022. Stanowi ona 

załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 6. 

Po wyczerpaniu porządku w punkcie 5 Przewodniczący Rady Powiatu Marek 

Gorzała przystąpił do realizacji punktu 6 tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie 

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego”. 

Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

Poinformował, że projekt tej uchwały pozytywnie zaopiniowały Komisja Budżetu 

oraz Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy.  

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała odczytał pismo otrzymane od 

Zarządu Powiatu dotyczące poprawki technicznej w Projekcie Uchwały w 

sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Powiatu 

Siedleckiego. Pismo stanowi załącznik nr 10. 



Następnie zapytał, czy są pytania? 

Stwierdziwszy, że pytań nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za 

podjęciem przedmiotowej uchwały? 

 - „za” podjęciem tej uchwały głosowało 20 radnych, 1 radny nie wziął 

udziału w głosowaniu 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 

protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności  

21 radnych, przy 20 radnych biorących udział w głosowaniu jednogłośnie podjęła 

Uchwałę Nr III/23/2018 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej  

na 2018 rok Powiatu Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 12 do niniejszego 

protokołu. 

Ad. 7. 

Po wyczerpaniu porządku w punkcie 6 Przewodniczący Rady Powiatu Marek 

Gorzała przystąpił do realizacji punktu7, tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Zbuczyn. Projekt tej uchwały stanowi 

załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. Następnie zapytał, czy są pytania? 

Stwierdziwszy, że pytań nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za 

podjęciem przedmiotowej uchwały? 

  - „za” podjęciem tej uchwały głosowało 20 radnych. 

  -„przeciw” 0 głosów 

  -„wstrzymujących się” 1 głos 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 14 do niniejszego 

protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności  

21 radnych 20 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”  

podjęła Uchwałę Nr III/24/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Gminie Zbuczyn. Stanowi ona załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

Ad. 8. 

Po wyczerpaniu porządku w punkcie 7 Przewodniczący Rady Powiatu Marek 

Gorzała przystąpił do realizacji punktu 8, tj. “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”. Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 16 

do niniejszego protokołu. Opinia 4/2018 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw 

Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Siedleckim 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 

stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są pytania? 

Stwierdziwszy, że pytań nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za 

podjęciem przedmiotowej uchwały? 

- „za” podjęciem tej uchwały głosowało 21 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 18 do niniejszego 

protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności  

21 radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr III/25/2018 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 19 do niniejszego 

protokołu. 

Ad. 9. 

Po wyczerpaniu porządku w punkcie 8 Przewodniczący Rady Marek Gorzała 

przystąpił do realizacji punktu 9, tj. “Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia 

wydatków nie wygasających z końcem 2018 roku.” Projekt tej uchwały stanowi 

załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 

Zapytał, czy ktoś ma jakieś uwagi? 

Ponieważ nie było żadnych uwag, przystąpił do głosowania. Zapytał: kto jest „za” 

podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wydatków nie wygasających z końcem 

2018 roku? 

-„za” podjęciem uchwały głosowało21 radnych. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr  21 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21 radnych 

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr III/26/2018. Stanowi ona załącznik nr 22 do 

niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 10 minutową przerwę. 

 

 

 

 

 



Ad. 10. 

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała wypowiadając słowa 

„wznawiam obrady po przerwie”, po wyczerpaniu porządku w punkcie 9 

przystąpił do realizacji punktu 10 ,tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2019-2022”. Projekt tej 

uchwały stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. Uchwała  

Nr Si.431.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 23 

listopada 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w 

Siedlcach projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2019 -2022 stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są pytania? 

Stwierdziwszy, że pytań nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za 

podjęciem przedmiotowej uchwały? 

  - „za” podjęciem tej uchwały głosowało 20 radnych. 

  -„przeciw” 0 głosów 

  -„wstrzymujących się” 1 głos 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 25 do niniejszego 

protokołu. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21 radnych przy 

20 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i 1 głosem „wstrzymującym się” 

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr III/27/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2019-2022. Stanowi ona załącznik 

nr 26 do niniejszego protokołu. 

Ad. 11. 

Po wyczerpaniu porządku w punkcie 10 Przewodniczący Rady Powiatu Marek 

Gorzała przystąpił do realizacji punktu 11, tj. „Podjęcie Uchwały Budżetowej na 

rok 2019 Powiatu Siedleckiego”. Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 27 do 

niniejszego protokołu. 

Ad.11.1. 

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała poprosił Panią Skarbnik Pelagię 

Piątek o przedstawienie Projektu Uchwały Budżetowej na 2019 rok Powiatu 

Siedleckiego. 

Skarbnik Powiatu Pelagia Piątek poinformowała, że projekt uchwały 

budżetowej na 2019 rok przed wprowadzeniem autopoprawki uzyskał 

pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Projekt zakłada uzyskanie 

nadwyżki budżetowej w wysokości 3,5 mln zł przeznaczonej w całości na spłatę 

rat kredytów aktualnie zaciągniętych, pozostałych do spłacenia z roku 2017.   

W projekcie budżetu Zarząd zaplanował dochody w wysokości 55 895 000 zł.  



i wydatki w wysokości 52 395 000 zł. Ustalono limit dla Zarządu Powiatu na 

zaciąganie kredytów i zobowiązań do sfinansowania w ramach budżetu 

zatwierdzonego przez Radę na kwotę 10 mln. zł. Ustalono również rezerwę 

celową w wysokości 125 tys. zł. na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego  

i rezerwę ogólną w wysokości 325 tys. zł. Ustalono wydatki majątkowe na kwotę 

7 989 000 zł.  finansowane dochodami prognozowanymi z jednostek samorządu 

terytorialnego na kwotę 2,5 mln zł.  Budżet zakładał podwyżkę wydatków 

utrzymaniowych o 2,3%, podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników 

niepedagogicznych we wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu o 2,3%  

i podwyżkę dla nauczycieli w wysokości 5% planowaną od stycznia 2019 roku. 

Ponadto w wydatkach osobowych ujęto wypłaty jednorazowe m.in. awanse 

zawodowe nauczycieli,  odprawy jednorazowe, wypłaty jednorazowe typu 

jubileusze. Pani Skarbnik wspomniała, że projekt budżetu opiniowały wszystkie 

Komisje Rady Powiatu i złożyły wnioski w sprawie zmian w budżecie. Wnioski 

dotyczyły wprowadzenia autopoprawki do projektu budżetu poprzez zmianę 

zadań w planie inwestycyjnym, wprowadzeniu nowych zadań, które zachowują 

zasadę, że zmiana zadania mieści się w granicach wydatków i dochodów 

planowanych w projekcie przez Zarząd Powiatu. Zgłoszono wprowadzenie do 

projektu budżetu zadań bieżących polegających na remontach bieżących dróg dla 

wniosków pozytywnie zaopiniowanych przez Wojewódzką Komisję 

Weryfikacyjną na kwotę  5 309 000 zł z dotacją planowaną od Wojewody na 

kwotę 4 247 000 zł i zabezpieczeniem wkładu własnego 1 000 0061 zł. Wnioski 

zgłoszone przez merytoryczne Komisje spowodowały po stronie dochodów i 

wydatków zwiększenie budżetu o 1 688 769 zł. Poinformowała, że Zarząd 

Powiatu pozytywnie odniósł się do wniosków zgłoszonych przez merytoryczne 

Komisje i w postaci autopoprawki przedstawił projekt uchwały budżetowej na 

2019 rok uwzględniający wnioski. Powiedział, że wprowadzenie autopoprawki 

nie wymaga kolejnej opinii RIO. 

Ad.11.2. 

Przewodniczący poinformował, że projekt Uchwały Budżetowej na rok 2019 był 

rozpatrywany przez wszystkie merytoryczne Komisje Rady. Komisja Budżetu i 

wszystkie pozostałe Komisje zaopiniowały go pozytywnie i złożyły wnioski do 

projektu budżetu, które Zarząd Powiatu przyjął i wprowadził autopoprawkę do 

projektu budżetu. Następnie zapytał czy Kluby Radnych mają wnioski? 

Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej 

Kurkus w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości przedstawił stanowisko na 

temat budżetu. Stwierdził, że po wprowadzonych poprawkach jest to budżet 

optymalny jeśli  chodzi o rok 2019. Powiedział, że na pewno budżet będzie w 

ciągu roku ewaluował. W ciągu roku będą nowe programy rządowe ze wsparciem 

zewnętrznym, z których będziemy na pewno korzystali. Poinformował, że Klub 



Prawa i Sprawiedliwości będzie głosował za podjęciem uchwały budżetowej na 

2019 rok.  

Przewodniczący Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego Dariusz 

Stopa powiedział o swoim zaskoczeniu na temat pozytywnej opinii projektu 

budżetu przez Przewodniczącego Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Wspomniał, że 

projekt budżetu był tworzony jeszcze przez poprzedni Zarząd Powiatu. Budżet 

zapewnia sprawne funkcjonowanie powiatu bez zagrożeń dla jednostek.  

Stwierdził, że złamana została zasada, że budżet był przyjmowany bez poprawek 

jeśli kadencja się zmieniała pomimo jego ewaluacji w ciągu roku. Powiedział, że 

załącznik inwestycyjny został bardzo w dużym stopniu zmieniony nad czym 

ubolewają członkowie Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Stwierdził, że 

wprowadzone zmiany nie zostały podparte żadnymi analizami (m.in. rozmowy z 

Wójtami) oceny stanu dróg. Powiedział, że dziwi go fakt rezygnacji z inwestycji, 

na którą mamy duże szanse dostać dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego na 

tzw. schetynówki. Poinformował, że chodzi o przebudowę drogi w miejscowości 

Łęczycki w ciągu drogowym od granicy powiatu sokołowskiego do Przesmyk. 

Zakres prac był bardzo szeroki poprzez odwodnienie, budowę chodnika i nowej 

nawierzchni. Z listy rankingowej wynika, że jesteśmy pierwsi na liście 

rezerwowej do uzyskania dofinansowania na tę drogę, a okazuje się, że droga 

została z budżetu zdjęta. Przypomniał, że w ramach schetynówek jest 50% 

dofinansowania. Powiedział, że na to miejsce wprowadzony został odcinek drogi, 

który praktyczni w 100% będzie finansowany z budżetu powiatu. Ponownie 

wspomniał, że jest to sytuacja nie zrozumiała. Wspomniał, że od Wojewody 

przychodziło pismo, aby do końca marca były rozpisane postępowania 

przetargowe i jeżeli będą oszczędności to następne projekty z listy rezerwowej 

będą realizowane. W tym przypadku mamy duże szanse na wyżej wspomniane 

dofinansowanie. Powiedział, że drugą inwestycją, która została usunięta z 

projektu budżetu jest projektowanie dokumentacji na odcinek drogi Nowaki – 

Chlewiska, o który w poprzednich latach Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwość 

zabiegał. Stwierdził, że jest to ważny odcinek łączący dwie gminy. Wspomniał o 

ograniczeniu zakresu projektowania drogi Kotuń- Wilczonek. Tam jest most i 

droga w 100% kwalifikuje się do dofinansowania przebudowy. W autopoprawce 

jest tylko samo projektowanie mostu. Zaznaczył, że wraz z mostem można 

wybudować ciąg drogowy dostając do 50% dofinansowania z Ministerstwa 

Infrastruktury. W tym przypadku rezygnujemy z odcinka drogi i będzie tylko sam 

most. Kolejna inwestycja, która została usunięta z projektu budżetu to 

projektowanie nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w 

Stoku Lackim, w którym miała mieścić się Poradnia Psychologiczno – 

Pedagogiczna. Radny Dariusz Stopa wyraził nadzieję, że w niedługim czasie 

wrócimy do tej inwestycji i uda się ją jednak zrealizować. Dodał też, że 

niezrozumiałe jest dla niego usunięcie z projektu budżetu budowy chodnika w 



ciągu drogi Stok Lacki – Radzików w kierunku Łosic na długości 2 kilometrów 

ponieważ jest to bardzo potrzebna inwestycja z tego względu, że tam bardzo dużo 

dzieci chodzi do szkoły. Radny Dariusz Stopa skierował również pytanie czy Pan 

Starosta podjął rozmowy z wójtami odnośnie potwierdzenia złożonych ustnie 

deklaracji na dofinansowanie inwestycji drogowych. Wyrzucona z budżetu 

została droga Przesmyki-Pniewiski, która jest w bardzo złym stanie, a gmina 

Przesmyki wprowadziła do swojego projektu budżetu  i przegłosowała jej 

dofinansowanie. Radny Dariusz Stopa wyraził zadowolenie, że nie wyrzucono z 

budżetu drogi Mokobody –Męczyn 2 odcinek. Klub Radnych Polskiego 

Stronnictwa Ludowego nie będzie wprowadzał dyscypliny jeśli chodzi o 

głosowanie nad budżetem i każdy z radnych przy głosowaniu będzie podejmował 

samodzielną decyzję. 

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała udzielił głosu 

Przewodniczącemu Klubu Radnych Siedlecka Wspólnota Samorządowa. 

Przewodniczący Klubu Radnych Siedlecka Wspólnota Samorządowa Jan 

Osiej powiedział, że analiza zaplanowanych dochodów Powiatu na poziomie 57 

mln 584 tyś oraz wydatków na poziomie ponad 54 mln pozwala stwierdzić, że 

jest to budżet oparty na aktualnych możliwościach finansowych naszego 

samorządu powiatowego. Gwarantuje trwałość funkcjonowania powiatowych 

instytucji. Radny Jan Osiej powiedział, że ubolewa, że zdjęto kilka pozycji. 

Wysokość wydatków majątkowych wg oceny klubu jest niewystarczająca do 

potrzeb w powiecie i nie obejmuje kompleksowo wszystkich dziedzin. Szansą na 

zwiększenie tego budżetu są programy systemowe i konkursowe. Jego zdaniem 

nie zostały dostatecznie uwzględnione kwestie poprawy bezpieczeństwa 

pieszych ponieważ mało jest środków na budowę chodników przy drogach 

powiatowych. Można powiedzieć, że jest to budżet bardzo ostrożny ale na 

początku roku tak należy postępować. Dostrzegamy też szereg akceptowalnych i 

potrzebnych mieszkańcom powiatu propozycji. Budżet przede wszystkim 

uwzględnia źródła dochodów i zabezpiecza środki na prawidłowe 

funkcjonowanie wszystkich jednostek powiatowych. Uwzględniając wszystkie 

kryteria obiektywne i opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji 

merytorycznych Klub Radnych Siedlecka Wspólnota Samorządowa popiera 

proponowany budżet na rok 2019. 

 

Ad.11.3.   

Przewodniczący poinformował, że Skład Orzekający Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach w dniu 23 listopada 2018 roku 

podjął Uchwałą Nr Si.432.2018 w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd 

Powiatu w Siedlcach projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z 

uzasadnieniem oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu. 



Skład Orzekający RIO pozytywnie zaopiniował przedłożony projekt uchwały 

budżetowej na rok 2019. (Uchwała Nr Si.432.2018 RIO stanowi załącznik nr 28 

do protokołu). 

Przewodniczący nadmienił, że Uchwałę Nr Si.432.2018 Składu Orzekającego 

otrzymali wszyscy radni wraz z pozostałymi materiałami na sesję. Zapytał 

radnych, czy życzą sobie, aby ją odczytał.  

Radni jednomyślnie stwierdzili, że treść tej Uchwały znają i nie ma potrzeby jej 

odczytywania. 

Ad.11.4. 

Starosta Karol Tchórzewski poinformował, że Zarząd Powiatu zapoznał się z 

pozytywnymi opiniami merytorycznych Komisji Rady Powiatu oraz pozytywną 

opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 

Zespół w Siedlcach. Jeśli chodzi o uwagi zgłoszone przez Pana Radnego Dariusza 

Stopę, Pan Starosta odpowiedział, że chodnik w miejscowościach Stok Lacki – 

Grubale jest jak najbardziej zasadny ale wg zapisów budżetowych było 

zapewnienie, że wójt dofinansuje tą inwestycję jednak pismem wójt stwierdził, że 

być może w ciągu roku kalendarzowego wprowadzi tą pozycję, więc stanęliśmy 

przed dylematem, że albo robimy połowę tej inwestycji albo wcale i w związku z 

tym czekamy na decyzję wójta i jeżeli on wpisze tą inwestycję w swoim projekcie 

budżetu to jak najbardziej wykonamy tą inwestycję i przystąpimy do budowy 

chodnika. Jeśli chodzi o drogi to nie rezygnujemy z żadnych środków 

zewnętrznych. W obecnej chwili projektowana droga do miejscowości Łęczycki 

wyglądała tak, że 420.000 zł miała ponieść gmina, a gmina nie posiada takich 

środków. Ten program jest teraz pierwszy pod kreską i jeżeli znajdą się pieniądze 

to wrócimy do tej sprawy. Pan Starosta przeczytał listę dróg zrealizowanych w V 

kadencji w latach 2015 – 2018, z czego wynika, że w gminie Przesmyki 

zbudowano ponad 15 km dróg powiatowych. Nowy zarząd będzie dalej 

realizował inwestycje w miarę jak będą pojawiały się środki. Jeśli chodzi o 

ośrodek w Stoku Lackim to szacowany koszt projektowania i rozbudowy wynosi 

około 18-20 mln złotych, więc przy naszym budżecie, gdzie dochody są na 

poziomie około 54 mln 500 tyś to jest inwestycja dość znacząca, więc trzeba 

poszukać źródła dofinansowania zewnętrznego, którego na razie nie widać, a 

potem źródła utrzymania. Główną ideą Zarządu jest to, żeby wykorzystywać jak 

najwięcej środków zewnętrznych. Na pewno budżet będzie w ciągu roku 

zmieniany w zależności od potrzeb. 

 

Ad.11.5. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję na temat projektu przedmiotowej 

Uchwały.   

Głos zabrał Radny Sławomir Piotrowski. Odniósł się do słów Radnego Dariusza 

Stopy. Powiedział, że w V kadencji wielokrotnie zwracał się z prośbą o różne 



inwestycje na terenie gminy Siedlce, a niewiele zostało zrealizowanych. 

Powiedział, że nowa kadencja dopiero się zaczyna więc jeżeli pojawią się środki, 

nowy Zarząd będzie realizował inwestycje. 

Radny Bartłomiej Kurkus powiedział, że chciałby odnieść się do uwag Radnego 

Dariusza Stopy jeśli chodzi o korekty przy dwóch inwestycjach, które zostały 

wprowadzone na terenie gminy Kotuń. Wspomniał o możliwościach 

dofinansowania budowy mostu i ciągu drogowego. Jeżeli chodzi o drogę Nowaki – 

Chlewiska to była ona remontowana w ramach remontów cząstkowych z 

destruktu i być może tak to będzie zrealizowane. Ten ciąg drogowy nie jest 

uregulowany prawnie jeżeli chodzi o kwestie własnościowe i to zdecydowało, że 

projektowanie nie pozwoliłoby na zrealizowanie tego w przyszłym roku. Ta 

inwestycja nie została zapomniana i na pewno w niedługim czasie będzie 

zrealizowana. 

Radny Piotr Dymowski powiedział, że bardzo ubolewa nad zdjęciem z budżetu 

drogi w gminie Przesmyki, która jest w stanie fatalnym, a była szansa na dostanie 

dofinansowanie tej inwestycji przez Wojewodę oraz gminy Przesmyki i 

Paprotnia. 

Radny Jan Kuć powiedział, że w ubiegłym roku Radni nałożyli na Zarząd zadania 

uchwałą budżetową, które pozwolą osiągnąć dochody majątkowe w kwocie 18 

milionów. W tym roku założenie dochodów budżetowych jest o wiele mniejsze. 

Powiedział także, że nie do końca zrozumiały jest dla niego nierówny udział gmin 

w dofinansowywaniu zadań inwestycyjnych i chciałby żeby zostały ustalone 

jakieś reguły w tej kwestii. Radny Jan Kuć poruszył jeszcze kwestię pieniędzy 

wydawanych na sport. Wyraził obawy, że wszystkie pieniądze zaplanowane w 

budżecie pójdą na jeden klub, a tymczasem w gminach dzieję się wiele inicjatyw i 

powinniśmy stworzyć takie mechanizmy, żeby pieniądze mogły dotrzeć też do 

gmin. 

Radny Stanisław Kaliński powiedział, że okręg Skórzec, Wodynie, którego jest 

przedstawicielem będzie wyglądał wyjątkowo blado w 2019 roku. Były składane 

wnioski przez radnego gminy Skórzec na temat przebudowy drogi Skórzec – 

Gołąbek, które zostały odrzucone z powodu braku pieniędzy, ale powinniśmy 

przygotować dokumentację i wtedy, kiedy pieniądze się pojawią jest łatwiej te 

drogi budować. Odnośnie sportu Radny Stanisław Kaliński uważa, że to co się w 

gminie dzieje powinno być kosztem budżetu gminy.  

Radny Dariusz Stopa zwrócił się do Starosty Karola Tchórzewskiego, żeby jako 

Starosta włączył się bardziej we współpracę z wójtami w zakresie inwestycji 

drogowych. Poprosił, żeby Pan Starosta przedstawił, jak pod względem 

wydatków majątkowych prezentują się gminy w poprzedniej kadencji. Jeśli 

chodzi o specjalny ośrodek na pewno nie jest to inwestycja na jeden rok, ale żeby 



ją zacząć to należałoby zrobić projekt gdyż bez projektu nie ma gdzie szukać 

pieniędzy. Radny Dariusz Stopa w odpowiedzi na słowa Radnego Sławomira 

Piotrowskiego wymienił inwestycje wykonane na ternie gminy Siedlce w V 

kadencji. 

Pani Skarbnik Pelagia Piątek powiedziała w kwestii finansowania sportu, że 

powiat nie rozdziela pieniędzy pomiędzy gminy, szkoły i inne na sport. Sport w 

szkole jest zadaniem własnym gminy i tam należy ubiegać się o pieniądze. Powiat 

ma zadania z zakresu sportu i tylko w ramach zadań własnych powiatu możemy 

zlecić zadanie do realizacji przez inną jednostkę samorządu terytorialnego albo 

przez organizację pozarządową. Podział środków odbywa się na podstawie 

otwartego konkursu ofert. Każdy klub składa ofertę do nas, Pan Starosta 

powołuje Komisję, która rozpatruje oferty i zgodnie z zasadą, które zadania są 

sklasyfikowane jako zadania mające znamiona powiatowych zadań dostają 

wsparcie z budżetu powiatu. 

Starosta Karol Tchórzewski powiedział, że kolejny raz powtarza, że Zarząd nie 

rezygnuje z żadnych inwestycji. Zrezygnowaliśmy z zapisu, który był pusty 

ponieważ na chwilę obecną środków od Wojewody nie ma, jak tylko się pojawią 

wtedy wracamy do inwestycji. Budżet na rok 2018 był wyjątkowy ponieważ 

dochody majątkowe wynikały z unijnego programu RIT-u. W obecnej chwili 

wracamy do normalnego poziomu dochodów i wydatków powiatu siedleckiego. 

Pan Starosta powiedział, że jest zwolennikiem równego traktowania wszystkich 

gmin jeśli chodzi o poziom dofinansowania i tą kwestię chciałby poruszyć na 

konwencie wójtów. W odpowiedzi na prośbę Radnego Dariusza Stopy, Pan 

Starosta przedstawił poziom wydatków majątkowych na poszczególnych 

gminach w poprzedniej kadencji. 

 

Ad.11.6. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem 

uchwały budżetowej na rok 2019 Powiatu Siedleckiego ? 

 - „za” podjęciem tej uchwały głosowało 18 radnych 

 - „przeciw”    -  3 

 - „wstrzymujących się”   - 0  

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 29 do niniejszego 

protokołu. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21 radnych  

podjęła Uchwałę Budżetową na rok 2019 Powiatu Siedleckiego Nr III/28/2018. 

Stanowi ona załącznik nr 30 do niniejszego protokołu. 



Ad. 12. 

Po wyczerpaniu porządku w punkcie 11, Przewodniczący Rady Powiatu Marek 

Gorzała przystąpił do realizacji punktu 12, tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej”. Projekt tej 

uchwały stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są pytania? 

Stwierdziwszy, że pytań nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za 

podjęciem przedmiotowej uchwały? 

- „za” podjęciem tej uchwały głosowało 21 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 32 do niniejszego 

protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności  

21 radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr III/29/2018 w sprawie wyrażenia 

zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej. Stanowi ona załącznik 

nr 33 do niniejszego protokołu. 

W tym momencie salę obrad opuścił Radny Stanisław Kaliński. Od tego momentu 

w obradach bierze udział 20 radnych. 

 

Ad. 13. 

Po wyczerpaniu porządku w punkcie 12, Przewodniczący Rady Marek Gorzała 

przystąpił do realizacji punktu 13, tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie delegowania 

radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Siedleckiego.” 

Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu. 

Poinformował, że delegowani radni to Jan Osiej i Witold  Kąkol. Następnie 

zapytał, czy są pytania? 

Stwierdziwszy, że pytań nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za 

podjęciem przedmiotowej uchwały? 

- „za” podjęciem tej uchwały głosowało 20 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 35 do niniejszego 

protokołu. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 radnych 

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr III/30/2018 w sprawie delegowania radnych 

do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Siedleckiego. Stanowi ona 

załącznik nr 36 do niniejszego protokołu. 

Ad. 14. 

Po wyczerpaniu porządku w punkcie 13 Przewodniczący Rady Marek Gorzała 

przystąpił do realizacji punktu 14, tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie desygnowania 



delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich”. Projekt tej 

uchwały stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu. Poinformował, że 

desygnowany został Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania? 

Stwierdziwszy, że pytań nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za 

podjęciem przedmiotowej uchwały? 

- „za” podjęciem tej uchwały głosowało 20 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 38 do niniejszego 

protokołu. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 radnych 

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr III/31/2018 sprawie desygnowania delegata 

na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. Stanowi ona załącznik  

nr 39 do niniejszego protokołu. 

Ad. 15. 

Po wyczerpaniu porządku w punkcie 14, Przewodniczący Rady Marek Gorzała 

przystąpił do realizacji punktu 15, tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Siedleckiego do stowarzyszenia pod 

nazwą „Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna”. Projekt tej uchwały 

stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu. Poinformował, że dotyczy to 

Pani Wicestarosty Małgorzaty Cepek, jako reprezentanta naszego powiatu. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania? 

Stwierdziwszy, że pytań nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za 

podjęciem przedmiotowej uchwały? 

- „za” podjęciem tej uchwały głosowało 20 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 41 do niniejszego 

protokołu. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 radnych 

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr III/32/2018 w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie przystąpienia Powiatu Siedleckiego do stowarzyszenia pod nazwą 

„Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna. Stanowi ona załącznik nr 40 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. 16. 

Po wyczerpaniu porządku w punkcie 15, Przewodniczący Rady Powiatu Marek 

Gorzała przystąpił do realizacji punktu 16, tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie Planu 

Pracy Rady Powiatu w Siedlcach i Planów Pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 

2019 rok”. Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 43 do niniejszego 

protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są pytania? 



Stwierdziwszy, że pytań nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za 

podjęciem przedmiotowej uchwały? 

- „za” podjęciem tej uchwały głosowało 20 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 44 do niniejszego 

protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności  

20 radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr III/33/2018 w sprawie Planu 

Pracy Rady Powiatu w Siedlcach i Planów Pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 

2019 rok. Stanowi ona załącznik nr 45 do niniejszego protokołu. 

Ad. 17. 

Po wyczerpaniu porządku w punkcie 16, Przewodniczący Rady Powiatu Marek 

Gorzała przystąpił do realizacji punktu 17, tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie Planu 

Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok”. Projekt tej uchwały stanowi załącznik 

nr 46 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są pytania? 

Stwierdziwszy, że pytań nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za 

podjęciem przedmiotowej uchwały? 

- „za” podjęciem tej uchwały głosowało 20 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 47 do niniejszego 

protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 

radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr III/34/2018 w sprawie Planu Kontroli 

Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. Stanowi ona załącznik nr 48 do niniejszego 

protokołu. 

Ad. 18. 

Po wyczerpaniu porządku w punkcie 17, Przewodniczący Rady Powiatu Marek 

Gorzała przystąpił do realizacji punktu 18, tj. „Informacja Przewodniczącego 

Rady”.  

Poinformował, że do Biura Rady wpłynęło wiele życzeń świątecznych i 

można się z nimi zapoznać. Stwierdził, że jest potrzeba zmiany Regulaminu Pracy 

i Statutu i należy je dostosować do obowiązujących przepisów w związku z tym 

poprosił o wydelegowanie przez Kluby osób, które będą pracowały nad tymi 

sprawami. Podziękował Radnym za terminowe złożenie oświadczeń 

majątkowych. Poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady Powiatu: m.in. 

gratulacje od Wojewody Mazowieckiego dla Radnych o ich wyborze (załącznik 

nr 49 do protokołu), informacja z MWIOŚ Pana Adama Ludwikowskiego o 

zamieszczeniu na stronie internetowej WIOŚ w Warszawie raportu o stanie 

środowiska w województwie mazowieckim w 2017 r. (załącznik nr 50  



do protokołu) oraz informacja z Sejmiku Województwa Mazowieckiego : wykaz 

udzielonych dotacji na realizację w 2018 roku prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego (załącznik nr 

51 do protokołu).  

 

Ad. 19. 

Po wyczerpaniu porządku w punkcie 18, Przewodniczący Rady Powiatu 

przeszedł do punktu 19, tj. „ Interpelacje i zapytania radnych”. Zapytał czy są 

jakieś pytania? 

Radny Jan Kuć powiedział, że chciałby, aby Komisja Budżetu zajęła się projektem 

drogi Kotuń- Wilczonek, ażeby nie poprzestać na pierwszym skrzyżowaniu, bo 

przez Wilczonek też należy zrobić drogę. Powiedział, że kanalizacja już została 

zrobiona i nawierzchnia jest zdewastowana. Stwierdził, że jest tam zwarta 

budowa i przez wieś należałoby zrobić również chodnik.  

Radny Sławomir Piotrowski odniósł się do wypowiedzi Radnego Dariusza 

Stopy i powiedział, że w poprzedniej kadencji Radny Dariusz Stopa nie 

wykazywał takiej troski o specjalny ośrodek w Stoku Lackim, a także odrzucał 

składane wnioski do budżetu. Wyraził nadzieję, że obecnie wspólna troska o ten 

rejon, a także całego powiatu doprowadzi do jego rozwoju. 

Ad. 20. 

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

Siedleckiego o godzinie 1400 Przewodniczący Rady Powiatu zakończył obrady 

wypowiadając formułę: „Zamykam III Sesję zwyczajną Rady Powiatu  

w Siedlcach”.  

 

Na tym protokół zakończono.  

                                                              
Przewodniczył: 

 
   
 PRZEWODNICZĄCY RADY                                   

                                            
             /-/  Marek Gorzała             
 
 
 
 
 Protokołowała: 
 
     Jolanta Koć 


