RADA POWIATU
w Siedlcach
BR.0002.2.2011

PROTOKÓŁ
z V Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach,
odbytej w dniu 11 lutego 2011 roku
w Starostwie Powiatowym w Siedlcach,
ul. Piłsudskiego 40.

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski o godzinie 1300 otworzył Sesję
wypowiadając formułę: „Otwieram V nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Siedlcach”.
Powitał gości, Starostę Siedleckiego, Wicestarostę Siedleckiego, pozostałych
członków Zarządu Powiatu, Radnych oraz środki masowego przekazu.
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 protokółu).
Na sekretarzy do liczenia głosów w czasie obrad Przewodniczący Rady wyznaczył
Radnego Wojciecha Łęczyckiego i Radnego Piotra Dymowskiego. Zapytał ich,
czy wyrażają zgodę ?
Obaj Radni wyrazili zgodę na sprawowanie funkcji sekretarzy.
Ad. 2.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji 2 punktu
porządku obrad, tj. „Wnioski do porządku obrad”.
Nadmienił, że porządek dzisiejszych obrad otrzymali wszyscy Radni wraz
z zawiadomieniem o terminie sesji. Następnie zapytał, czy są jakieś wnioski ?
Po chwili stwierdził, że wniosków nie ma i odczytał proponowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie obrad.
Wnioski do porządku obrad.
Przyjęcie Protokółu z IV Sesji Rady Powiatu.
Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej
na 2011 rok Powiatu Siedleckiego.
5. Informacja Przewodniczącego Rady.
6. Interpelacje i zapytania Radnych.
7. Zakończenie obrad.

- 2 Przewodniczący zapytał, kto jest za przyjęciem odczytanego porządku obrad ?
- „za” przyjęciem porządku obrad głosowało 21 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek dzisiejszych obrad został przyjęty
jednogłośnie.
Ad. 3.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 3,
tj.: „Przyjęcie Protokółu z IV Sesji Rady Powiatu”.
Nadmienił, że protokół był do wglądu w Biurze Rady i do dnia dzisiejszego nie
wpłynęły, co do jego treści, żadne uwagi ani też wnioski. Zapytał, czy może teraz ktoś
ma pytania ? Ponieważ pytań nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
przyjęciem protokółu z IV Sesji Rady Powiatu w Siedlcach ?
- „za” przyjęciem protokółu głosowało 21 Radnych
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności
21 Radnych jednogłośnie przyjęła Protokół z IV Sesji Rady Powiatu w Siedlcach.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 4
tj.: „Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2011
rok Powiatu Siedleckiego”. Nadmienił, że projekt tej Uchwały otrzymali wszyscy
Radni. (Stanowi on załącznik nr 2 do protokółu). Poinformował, że pozytywnie
zaopiniowała go Komisja Budżetu i Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa
Publicznego i Rynku Pracy. Następnie udzielił głosu Staroście Siedleckiemu.
Starosta Siedlecki Zygmunt Wielogórski przypomniał, że na poprzedniej sesji
informował Radę o złożonych przez Zarząd Powiatu wnioskach, m.in. o wniosku
o dofinansowanie przebudowy drogi od Korczewa do Bużysk. Wniosek ten
w ubiegłym roku nie został rozpatrzony. W tym jednak roku został rozpatrzony
pozytywnie. W dniu wczorajszym wraz z Wójtem Gminy Korczew uroczyście odebrał
promesę na przebudowę tej drogi na kwotę 4.800.000 złotych wobec tego, Zarząd
Powiatu wystąpił z wnioskiem do Przewodniczącego Rady o zwołanie sesji
nadzwyczajnej. Zarząd proponuje przesunięcie z rezerwy budżetu kwoty 100.000
złotych w celu pokrycia kosztów opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie
przebudowy drogi powiatowej Korczew-Przekop-Drażniew o długości ok. 5400 mb.

- 3 Dokumentacja ta musi być wykonana w jak najkrótszym czasie, ponieważ Minister
Spraw Wewnętrznych wyznaczył bardzo rygorystyczne terminy wykonania zadania.
Przyznana promesa w wysokości 4.800.000 złotych jest kwotą znaczącą w naszym
budżecie, a ponadto dzięki niej możemy rozwiązać trudny problem, który pojawia się
w okresie zimowym na drodze do Bużysk co roku, utrudniając życie ludziom tam
zamieszkałym i nie tylko tam.
Kończąc, zwrócił się z prośbą do Radnych o podjęcie przedłożonej uchwały.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski otworzył dyskusję ?
Radny Bartłomiej Kurkus stwierdził, że otrzymaliśmy promesę, ale ze strony
Powiatu realizacja tej inwestycji będzie wymagała wyłożenia ok. 1.300.000 złotych.
Zapytał Wójta Gminy Korczew, jaką kwotę jest w stanie przeznaczyć Gmina ?
Wójt Gminy Korczew Sławomir Wasilczuk zapewnił, że Gmina dołoży do tej
inwestycji, jednak z uwagi na fakt, że nie odbyła się jeszcze w tej sprawie sesja Rady
Gminy, to na ten moment, nie może podać jaka to będzie kwota.
Radny Bartłomiej Kurkus poprosił o podanie kwoty w przybliżeniu.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski zapytał wójta, o jaką kwotę będzie
wnioskował na sesji Rady Gminy ?
Wójt Gminy Korczew Sławomir Wasilczuk jeszcze raz odpowiedział, że w tej chwili
nie chciałby odpowiadać, gdyż wysokość tej kwoty musi ustalić z Radą Gminy.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby wstępnie ustalić, że kwota ta będzie
stanowiła 50 % kwoty 1.300.000 złotych. Wysokość tej kwoty będzie miała wpływ
na decyzję Radnych Powiatu, którzy przedmiotową Uchwałę będą podejmowali
za chwilę, a nie jest to ostatnia droga na Gminie Korczew. Należy o tym pamiętać.
Radny Kazimierz Prochenka zauważył, że jeżeli zmniejszymy rezerwę o 100.000
złotych, to tym samym zmniejszy się budżet przeznaczony na zakup materiałów
i usług remontowych dróg. W roku 2011 na remonty dróg przeznaczamy tylko
700.000 złotych i jeżeli z tego przesuniemy kwotę 100.000 złotych, to zostanie tylko
600.000 złotych. W ubiegłym roku była to kwota 1.700.000 złotych. Zapytał, czy nie
należałoby zastanowić się nad tym, aby kwotę tą zdjąć z innego Działu ?
Radny Jan Kuć zaznaczył, że skutkiem podjęcia przedmiotowej Uchwały będzie
zawarcie wzajemnego porozumienia. Powiedział, że nie będzie głosował za tym
porozumieniem, jeżeli Wójt Gminy Korczew nie dołoży do tej inwestycji co najmniej
500.000 złotych.

- 4 Zaznaczył, że kiedy robiło się drogi na Gminie Kotuń, np. w Broszkowie, to Gmina
musiała dołożyć 20 % udziału własnego.
Starosta Siedlecki Zygmunt Wielogórski poinformował, iż sposób procedowania
jest taki, że Zarząd nie może przyznać tych pieniędzy bezpośrednio na inwestycję,
więc przekazał je na wydatki bieżące do Działu Dróg. Rada Powiatu ma natomiast
prawo uchwalić z tych pieniędzy 100.000 złotych na inwestycje.
Zdaniem Starosty, przypieranie w tej chwili do muru Wójta Gminy Korczew, który
wiadomo, że bez uzgodnienia z Radą nie może w tej chwili zadeklarować żadnej
kwoty, jest trochę nie na miejscu. Zaznaczył, że Zarząd Powiatu ma dobre stosunki
ze wszystkimi gminami i nie chciałby, aby były one w jakiś sposób naruszane
gwałtownymi oczekiwaniami wzrostu budżetu. Poprosił Radnych o dużą rozwagę w
tej kwestii. Od czterech lat współpracujemy z gminami w zakresie współfinansowania
inwestycji drogowych i otrzymaliśmy od nich 10.000.000 złotych, ale tylko dlatego, że
miarkujemy nasze oczekiwania według ich szans i możliwości.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać
głos ?
Stwierdziwszy, że głosów do dyskusji nie ma, odczytał projekt Uchwały w sprawie
dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Powiatu Siedleckiego
i przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem tej Uchwały ?
- „za” podjęciem tej uchwały głosowało 21 Radnych
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności
21 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr V/30/11 w sprawie dokonania zmian
w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Powiatu Siedleckiego. Stanowi ona załącznik
nr 3 do niniejszego protokółu.
Ad. 5.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 5,
tj. „Informacja Przewodniczącego Rady”. Poinformował, że w dniu 31 stycznia br.
uczestniczył w III posiedzeniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego, podczas
którego, m.in. uchwalany był budżet Województwa Mazowieckiego na 2011 rok.
Budżet na ten rok nie napawa optymizmem, ale według Marszałka sytuacja
w przyszłym roku zmieni się na korzyść.
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Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 6
tj. „Interpelacje i zapytania Radnych”.
Zapytał, czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać głos ?
Radny Marek Gorzała powiedział, że zależy Mu na tym, aby drogi powiatowe, które
są w takim stanie, w jakim są nie ulegały dalszej dewastacji. Jego niepokój
spowodowany jest tym, że po naszych drogach jeżdżą ciężkie samochody
przeładowane do maksymalnej możliwości, co powoduje, szczególnie na wiosnę,
nadmierną dewastację dróg. Głównie chodzi o drogę na Olszankę. Poprosił Starostę
o interwencję w tym zakresie.
Radny Wojciech Łęczycki nawiązując do tematu przedmówcy, poinformował, że na
drodze Paprotnia – Mordy w miejscowości Pluty asfalt miejscami jest bardzo
zniszczony. Niestety drogą tą również jeżdżą przeładowane samochody. Poprosił
o interwencję.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos ?
Ponieważ dalszych głosów nie było, udzielił głosu Staroście.
Starosta Siedlecki Zygmunt Wielogórski poinformował, że w poprzedniej kadencji
poczynionych zostało dużo kroków w tym kierunku, aby po naszych drogach nie
poruszały się pojazdy o ponadnormatywnym obciążeniu. Ustawiane były znaki
„zakazu wjazdu” o różnym tonażu od 8 do 15 – 30 ton. Zarząd zwracał się z prośbą
do Komendy Miejskiej Policji i Inspekcji Drogowej o wzmożenie kontroli na tym
terenie. Okazało się jednak, że jest to „walka z wiatrakami”. Znaki, po ich ustawieniu,
stoją najdłużej około godziny, bo wszyscy, którym one przeszkadzają, natychmiast je
usuwają. Policja też nie może wiele zrobić w tej kwestii, bo z uwagi na inne
obowiązki, nie może stać ciągle na naszych drogach. Jedyny skutek w tej walce może
odnieść Inspekcja Gospodarki Samochodowej, która będzie miała do dyspozycji
kilkadziesiąt wag i w związku z tym będą one zainstalowane na drogach powiatowych
w kilku miejscach, wskazanych przez nas.
Starosta przyznał, że poruszony przez Radnych problem jest bardzo trudny do
rozwiązania, gdyż ludzie prowadzą różne interesy, mają składy i firmy samochodowe,
a drogi są po to, żeby po nich jeździć. Tak też wiele w tej sprawie zrobić się nie da,
ale zwróci się po raz kolejny do Policji z prośbą o zwrócenie baczniejszej uwagi w tym
zakresie.

- 6 Przewodniczący Rady Henryk Brodowski zapytał, czy Radni mają jeszcze jakieś
zapytania bądź interpelacje ?
Po chwili stwierdził, że pytań i interpelacji nie ma, co oznacza, że punkt ten został
wyczerpany.
Ad. 7.
Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 20 ust. 6 Statutu Powiatu Siedleckiego
o godzinie 1335 Przewodniczący Rady zakończył obrady wypowiadając formułę:
„Zamykam V Sesję Rady Powiatu Siedleckiego”.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczył:

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ dr inż. Henryk Brodowski
Protokółowała:
/-/ Hanna Krupa

