OR.0002.5.2019

PROTOKÓŁ NR V/2019
z V Sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach,
odbytej w dniu 29 marca 2019 roku
w Starostwie Powiatowym w Siedlcach,
ul. Piłsudskiego 40.
Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała o godzinie 1430 otworzył Sesję wypowiadając
formułę: „Otwieram V 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.
(Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że od dnia 18 marca 2019 roku nastąpiła
zmiana publikatora Ustawy o samorządzie powiatowym. W projektach uchwał jest
dotychczasowy publikator, tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.. Po zmianie na uchwałach
będzie obowiązywał Dz. U. z 2019 r., poz. 511.
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 zgłosić jakieś wnioski do porządku obrad?
Ponieważ nikt nie zgłosił innych wniosków, porządek obrad przedstawia się następująco:

1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad.
Wnioski do porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Powiatu.
Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Siedleckiego na lata 2019 - 2022.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok
Powiatu Siedleckiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia planu zadaniowego i finansowego na realizację
przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych za środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2019 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości
zabudowanej.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej Plan Pracy Rady Powiatu w Siedlcach i Plany Pracy
Komisji Rady Powiatu na 2019 rok.
10. Informacja Przewodniczącego Rady.
11. Wolne wnioski, zapytania radnych.
12. Zamknięcie 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 IV Sesji Rady
Powiatu. Przewodniczący Rady nadmienił, że protokół z IV Sesji Rady Powiatu był wyłożony
do wglądu. 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 IV Sesji Rady Powiatu?
- „za” przyjęciem protokołu głosowało 21 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad. 4.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 3, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 4 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdania z pracy
Zarządu”. Stanowi ono załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Zapytał, czy ktoś ma uwagi lub zapytania do tego punktu?
Głos zabrał Radny Jan Kuć. Zapytał gdzie można uzyskać do wglądu nowy Regulamin
Organizacyjny Starostwa Powiatowego?
Starosta Karol Tchórzewski odpowiedział, że regulamin znajduje się w Wydziale
Organizacyjnym, ponadto jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego.

Radny Jan Kuć zapytał jeszcze jakie są wnioski z oszacowania kosztów uruchomienia
i prowadzenia przez Powiat Siedlecki Powiatowego Urzędu Pracy.
Starosta Karol Tchórzewski powiedział, że szacowanie polegało na tym, że dostaliśmy
informację z Powiatowego Urzędu Pracy jak są wydatkowane środki i Zarząd je omówił. Na
razie jesteśmy na etapie analizowania czy jest zasadne porozumienie z miastem Siedlce czy
bardziej się opłaca prowadzenie własnej działalności.
Następnie głos zabrał Radny Dariusz Stopa. Podziękował Zarządowi za wsparcie
Ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej dla młodzieży. Powiedział, że jest zdziwiony
faktem, że Zarząd Powiatu udzielił wsparcia finansowego ZSP nr 2 im. Mikołaja Kopernika
w Siedlcach, a odmówił tego wsparcia naszej jednostce, którą jest Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy na zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego zorganizowanego
w ramach obchodów Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu. Radny Dariusz Stopa odniósł
się także do zmian w ustawie, w związku z którymi Powiat nie ma możliwości dofinansowania
Spółek Wodnych ze środków pochodzących z kar i opłat za środowisko. Poprosił Zarząd
o rozważenie propozycji dofinansowania Związku Spółek Wodnych ze środków własnych
powiatu. Ponadto Radny Dariusz Stopa zapytał z czego wynika bardzo duże zmniejszenie
budżetu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Stoku Lackim.
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania?
Radny Piotr Dymowski odniósł się do informacji zawartej w sprawozdaniu z pracy Zarządu,
dotyczącej ufundowania nagród rzeczowych dla 10 najlepszych hodowców bydła z terenu
naszego powiatu. Wyraził swoją negatywną opinię w sprawie decyzji Zarządu o nie kupowaniu
pucharów. Jego zdaniem byłyby one najlepszą nagrodą i jednocześnie wyrazem szacunku dla
pracy hodowców.
Starosta Karol Tchórzewski odpowiedział, że wręczenie nagród hodowcom już się odbyło,
były to nagrody w formie słodyczy, bombonierek i laureaci byli bardzo zadowoleni. Pan Starosta
odniósł się również do zarzutu Radnego Dariusza Stopy odnośnie odmowy wsparcia
finansowego dla SOSW na obchody Dnia Autyzmu. Powiedział, że Zarząd odmówił tej pomocy
ponieważ miesiąc wcześniej udzielił dofinansowania dla ośrodka w kwocie 1000 zł na inny cel.
Odnośnie spółek wodnych Pan Starosta powiedział, że ustawa zmieniła się w zeszłym roku,
zadania oraz pieniądze na ich finansowanie przeszły do Wód Polskich i trzeba było dopasować
budżet do zaistniałej sytuacji. Zgodnie z ustawą powiat nie finansuje już spółek wodnych
z działu opłat i kar za środowisko więc musielibyśmy wygospodarować pieniądze ze środków
własnych powiatu. Na tą chwilę środków nie posiadamy, mamy zaplanowane zadania, które
musimy wykonać i przede wszystkim są to remonty dróg.
Jeśli chodzi o SOSW w Stoku Lackim Starosta Karol Tchórzewski powiedział, że nikt nie obcina
pieniędzy, tylko jest to próba racjonalizacji wydatków i działania tego ośrodka, ponieważ nigdzie
nie ma takiego przelicznika, że jest jeden wychowanek na jednego pracownika, a koszt
utrzymania wychowanka w internacie dochodzi do kwoty 9.400 zł miesięcznie.

Radny Dariusz Stopa powiedział, że w szkołach obowiązują arkusze organizacyjne i pewne
rzeczy wynikają z przepisów, w tym dotyczące zatrudniania pedagogów.
Starosta Karol Tchórzewski odpowiedział, że analizując kilka lat wstecz liczba wychowanków
w Stoku Lackim się zmniejsza, natomiast liczba pracowników zatrudnionych nie ulega
zmniejszeniu, a niekiedy nawet się zwiększa.
Przewodniczący Rady Powiatu 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 5 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, iż Rada Powiatu w obecności 21 radnych przyjęła
sprawozdanie z pracy Zarządu.

Ad. 5.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 4 Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 5 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2019 – 2022”.
Stanowi ona załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Następnie zapytał, czy są pytania?
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Rady Powiatu przystąpił
do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem przedmiotowej uchwały?
- „za” podjęciem tej uchwały głosowało 21 radnych.

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21 radnych,
21 głosami „za” podjęła Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2019 – 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 6 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie dokonania
zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Powiatu Siedleckiego”. Stanowi ona załącznik
nr 9 do niniejszego protokołu. Następnie zapytał, czy są pytania?

Radny Dariusz Stopa zapytał Panią Skarbnik jaką otrzymaliśmy na ten rok subwencję?
Skarbnik Powiatu Pelagia Piątek powiedziała, że w ramach korekty budżetu jako ostateczne
wskaźniki dostaliśmy 298 tysięcy więcej jak w założeniach, natomiast rozliczenie budżetu
oświatowego zgodnie z algorytmem i wagami spowodowało, że budżet wygląda bardzo
ciekawie dla naszych palcówek. Zarząd mimo wprowadzonych prób oszczędzania nie zamierza
zamykać szkół. ZSP Mordy według metryczki oświatowej mają 220 tysięcy rocznego budżetu
i doskonale wiemy, że nie jest to suma, za którą możemy poprowadzić szkołę. Na Internat
w Stoku Lackim z naszego projektu budżetu wyliczyliśmy 1.715 tysięcy, a kwota wyliczona
przez ministra to 660 tysięcy. Szkoła zawodowa przysposabiająca do zawodu
niepełnosprawnych otrzymała około 1 milion złotych mniej niż nasz budżet wyliczony. Jeżeli
zrobiliśmy analizę stanu zatrudnienia do stanu uczniów to otrzymujemy cyfry, które wskazują,
że musimy z jakiegoś miejsca zabrać pieniądze. U nas są to drogi lub administracja. Możemy
też podjąć próbę rozliczenia oświaty i przywrócenia poziomu ekonomiczności zatrudniania ludzi.
Radny Jan Kuć zadał pytanie Pani Skarbnik, dlaczego nie zaproponowała oszczędności
w oświacie przy tworzeniu budżetu przez poprzedni zarząd.
Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że dopiero w lutym dostajemy metryczkę subwencji
oświatowej z wyliczeniem wielkości kwotowych na oświatę i nie jesteśmy tego w stanie
przewidzieć przy tworzeniu projektu budżetu, gdzie przyjmuje się założenia roku 2018
za podstawę.
Radny Jan Kuć zapytał czy w propozycjach oszczędności ze strony dyrekcji ośrodka jest
zawarte zmniejszenie zatrudnienia.
Starosta Karol Tchórzewski odpowiedział, że nie ma żadnych propozycji oszczędności ze
strony dyrekcji.
Radny Sławomir Piotrowski zapytał czy możemy uzyskać informację dotyczącą subwencji na
jednego ucznia z kilku poprzednich lat.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że w tej chwili nie jest w stanie odpowiedzieć, ale postara się
przygotować odpowiedź na następną sesję.
Radny Jan Osiej zapytał czy Pan Starosta przeprowadził rozmowę z dyrekcją SOWS na temat
przedstawienia planu naprawczego i ewentualnych cięć, żeby zachować płynne funkcjonowanie
placówki, a jednocześnie dotrzymać wymogów ministerialnych jeśli chodzi o opiekę nad
wychowankami ośrodka. Zadał też pytanie Pani Skarbnik odwołując się do jej wypowiedzi,
w której stwierdziła, że parodią była sytuacja kadrowa w SOWS, czy analizując tą sytuację
sygnalizowała poprzedniej władzy, że jest to rzecz niepokojąca w zakresie wydatków.
Skarbnik Powiatu powiedziała, że w uchwale nad którą debatujemy nie ma żadnego programu
oszczędnościowego. Jest natomiast zwiększenie wydatków w oświacie. Program, który był
analizowany na posiedzeniu zarządu dotyczy operacji, która przeniosła część pieniędzy
w rezerwę żeby analizować racjonalność wydatków. Parodią jest, jeżeli analizujemy stan
zatrudnienia wychowanków do zatrudnionych pracowników i stosunek wychodzi 1 do 1.

Starosta Karol Tchórzewski dodał ponadto, że w dniu dzisiejszym chcemy złożyć wniosek
do WFOŚiGW na rewitalizację w SOSW w Stoku Lackim. Nikt nie myśli o żadnej likwidacji.
Prowadzimy rozmowy mające na celu racjonalizację zaistniałej sytuacji.
Przewodniczący Rady Powiatu zakończył dyskusję w tym punkcie i przystąpił do głosowania.
Zapytał, kto jest za podjęciem przedmiotowej uchwały?
- „za” podjęciem tej uchwały głosowało 21 radnych.

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21 radnych,
21
głosami
„za”
podjęła
Uchwałę
sprawie
dokonania
zmian
w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Powiatu Siedleckiego. Stanowi ona załącznik
nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad.7.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 6, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 7 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie określenia
planu zadaniowego i finansowego na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych za środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku”. Stanowi ona załącznik
nr 12 do niniejszego protokołu. Następnie zapytał, czy są pytania?
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Rady Powiatu przystąpił
do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem przedmiotowej uchwały?
- „za” podjęciem tej uchwały głosowało 21 radnych.

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21 radnych,
21 głosami „za” podjęła Uchwałę w sprawie określenia planu zadaniowego i finansowego
na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych za środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2019 roku. Stanowi ona załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad.8.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 7, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 8 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie własności nieruchomości zabudowanej”. Stanowi ona załącznik
nr 15 do niniejszego protokołu. Następnie zapytał, czy są pytania?

Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Rady Powiatu przystąpił
do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem przedmiotowej uchwały?
- „za” podjęciem tej uchwały głosowało 21 radnych.

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21 radnych,
21 głosami „za” podjęła Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności
nieruchomości zabudowanej. Stanowi ona załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Ad.9.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 8, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 9 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały zmieniającej Plan
Pracy Rady Powiatu w Siedlcach i Plany Pracy Komisji Rady Powiatu na 2019 rok”.
Stanowi ona załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. Następnie zapytał, czy są pytania?
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Rady Powiatu przystąpił
do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem przedmiotowej uchwały?
- „za” podjęciem tej uchwały głosowało 21 radnych.

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21 radnych,
21 głosami „za” podjęła Uchwałę zmieniającą Plan Pracy Rady Powiatu w Siedlcach
i Plany Pracy Komisji Rady Powiatu na 2019 rok. Stanowi ona załącznik nr 20
do niniejszego protokołu.
Ad. 10.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 9, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 10 punktu porządku posiedzenia, tj. „Informacja Przewodniczącego
Rady”.
Przewodniczący Rady poinformował, że otrzymaliśmy uchwały rady powiatu w Lipsku
i Ciechanowie dotyczące Prawa farmaceutycznego.
Przewodniczący Rady oznajmił, że Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Siedlcach
przysłał pismo w sprawie rekomendacji na funkcję Komendanta Powiatowego Społecznej
Straży Rybackiej powiatu siedleckiego (załącznik nr 21).
Przewodniczący Rady przypomniał o składaniu oświadczeń majątkowych wraz z kopią zeznania
podatkowego za rok 2018 w terminie do 30 kwietnia.

Przewodniczący Rady odczytał pismo od Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej (załącznik
nr 22), w którym zwracają się z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad sesji rady powiatu
punktu dotyczącego przedstawienia postaci Jana Filipa Carossiego.
Przewodniczący Rady złożył wszystkim zebranym życzenia z okazji zbliżających się Świąt
Wielkanocnych.

Ad. 11.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 10, Przewodniczący Rady Powiatu przeszedł
do 11 punktu porządku obrad, tj. „Wolne wnioski, zapytania radnych”. Zapytał czy są jakieś
pytania?
Radny Jan Kuć powiedział, że chciałby żeby radni mogli uczestniczyć w posiedzeniach
zarządu. Dodał również, że na przyszłą komisję lub sesję chciałby otrzymać informację jakie
projekty dróg są obecnie realizowane, na jakie zadania są uzyskane pozwolenia na budowę
oraz na jakie zadania są złożone wnioski o fundusze pomocowe.
Radny Piotr Dymowski zgłosił uwagę, żeby nie witać gości, którzy są nieobecni.
Przewodniczący Rady powiedział, że mamy listę zaproszonych gości, jednakże podczas sesji
nie jest w stanie zauważyć każdego kto faktycznie przybył na obrady, więc może należy się
zastanowić nad wprowadzeniem zwyczaju podpisywania się na liście zaproszonych gości.
Radny Dariusz Stopa powiedział, że dziwi go fakt, że w tym roku zdecydowano, że kwalifikacja
wojskowa odbędzie się w mieście Mordy, ponieważ dla niektórych mieszkańców powiatu jest
bardzo daleki dojazd do tej miejscowości. Na przyszłość jest sugestia, żeby kwalifikacja
odbywała się w Siedlcach.
Starosta Karol Tchórzewski odpowiedział, że decyzja o kwalifikacji wojskowej w Mordach jest
podyktowana kosztami najmu lokalu, który w Siedlcach musielibyśmy wynajmować za kilka
tysięcy złotych.
Wójt Gminy Siedlce Pan Henryk Brodowski powiedział, że być może koszty wynajmu lokalu
są dość drogie jednakże byłoby to na pewno lepsze rozwiązanie ponieważ w przypadku
dojazdu na kwalifikację wojskową to gmina musi zapewnić i zwrócić mieszkańcom poniesione
koszty.
Radny Sławomir Piotrowski przedstawił stanowisko Klubu Radnych PIS w sprawie
powstrzymania środowisk LGBT przez wspólnotę samorządową.

Ad. 12.
Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 8 pkt. 6 Statutu Powiatu Siedleckiego o godzinie
1600 Przewodniczący Rady Powiatu zakończył obrady wypowiadając formułę:
„Zamykam V Sesję zwyczajną Rady Powiatu w Siedlcach”.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczył:

/-/ PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU
Marek Gorzała

Protokołowała:
Jolanta Koć

