BR.0002.4.2011

PROTOKÓŁ
z VII Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach,
odbytej w dniu 25 marca 2011 roku
w Starostwie Powiatowym w Siedlcach,
ul. Piłsudskiego 40.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski o godzinie 1300 otworzył Sesję
wypowiadając formułę: „Otwieram VII Sesję nadzwyczajną Rady Powiatu
w Siedlcach”. Bardzo serdecznie przywitał wszystkich przybyłych gości, Starostę
Siedleckiego Zygmunta Wielogórskiego, Wicestarostę Siedleckiego Józefę Rychlik
oraz pozostałych członków Zarządu Małgorzatę Stolarzewską – Sierakowską,
Piotra Dymowskiego i Włodzimierza Drabarka, Panią Pelagię Piątek Skarbnika
Powiatu i Pana Zenona Kluczka Sekretarza Powiatu, Panią Annę Gugała
Kierownika PCPR w Siedlcach, Radnych oraz środki masowego przekazu.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że sesji bierze udział 20 Radnych,
co wobec ustawowego składu Rady, wynoszącego 21 osób stanowi quorum do
podejmowania prawomocnych uchwał, wniosków i wydawania opinii. Radny
Bartłomiej Kurkus usprawiedliwił swoją nieobecność.
(Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu).
Następnie przystąpił do realizacji części roboczej obrad. Na sekretarzy
do

liczenia

głosów

podczas

dzisiejszej

sesji

wskazał

Radnych

Piotra

Dymowskiego i Wojciecha Łęczyckiego. Zapytał ich, czy wyrażają zgodę ?
Obaj Radni wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy podczas
dzisiejszych obrad.
Ad. 2.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji
2 punktu porządku obrad, tj. „Wnioski do porządku obrad”.
Nadmienił, że Sesja była zwołana na wniosek Zarządu. Porządek
dzisiejszych obrad otrzymali wszyscy Radni wraz z zawiadomieniem o terminie
sesji. Następnie zapytał, czy ktoś chciałby zgłosić wnioski do zaproponowanego
porządku obrad ?
Po chwili stwierdził, że wniosków nie ma i odczytał proponowany porządek
obrad:
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1. Otwarcie obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Powiatu.
4. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na
2011 rok Powiatu Siedleckiego.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia planu zadaniowego i finansowego na
realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji społecznej
i zawodowej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku.
6. Informacja Przewodniczącego Rady.
7. Interpelacje i zapytania Radnych.
8. Zakończenie obrad.
Przewodniczący zapytał, kto jest za przyjęciem porządku obrad?
- „za” przyjęciem porządku obrad głosowało 20 Radnych
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski stwierdził, że porządek
dzisiejszych obrad został przyjęty w obecności 20 Radnych jednogłośnie.

Ad. 3.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji
3 punktu porządku obrad - tj. „Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Powiatu”.
Nadmienił, że protokół z ostatniej sesji Rady był do wglądu w Biurze Rady.
Ponieważ do dnia dzisiejszego nie wpłynęły, co do jego treści, żadne uwagi ani
wnioski przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem protokołu
z VI Sesji Rady Powiatu w Siedlcach ?
- „za” przyjęciem protokołu głosowało 20 Radnych
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski stwierdził, iż Rada Powiatu
w obecności 20 Radnych, jednogłośnie przyjęła Protokół z VI Sesji Rady Powiatu
w Siedlcach.
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Ad. 4.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski po wyczerpaniu porządku
obrad w punkcie 3, 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 niniejszego protokołu). Projekt tej Uchwały jest
bardzo czytelny, zmiany są konieczne w związku z tym, że wpłynęły dodatkowe
środki do budżetu. Zapytał, czy są pytania odnośnie przedstawionego projektu
Uchwały?
Radny Kazimierz Prochenka – stwierdził, że projekt tej Uchwały nie był
opiniowany przez Komisje merytoryczne, dlatego poprosił o wyjaśnienia.
Stwierdził, że główne zmiany dokonywane są poprzez zwiększenie
wydatków w dziale 854 tj. edukacyjna opieka wychowawcza w § 2540 – dotacja
podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Chciałby się
dowiedzieć na jaki cel zostanie przekazana kwota 1.391.974,- złotych ?
Pani Pelagia Piątek – Skarbnik Powiatu

poinformowała, że zmiany

w budżecie były zapowiadane. W miesiącu listopadzie, kiedy był opracowywany
projekt budżetu, nowo utworzona placówka, czyli Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy w Gostchorzy, nie była przyporządkowana do określonych „wag”
naliczania subwencji dla powiatu, a tym samym dotacji dla placówki. W miesiącu
grudniu Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego złożył korektę
i została ona uwzględniona. Liczba 24 wychowanków tego ośrodka została
zakwalifikowanych do określonych „wag”, które zwiększają wysokość naliczonej
subwencji oświatowej dla powiatu, a tym samym ustawowo trzeba te środki
przekazać do dyspozycji placówki niepublicznej.
Do budżetu wprowadza się zwiększone dochody z tytułu subwencji
oświatowej na kwotę 1.271.251,- złotych z przeznaczeniem tych dochodów na
rozliczenie

subwencji

należnej

dla

Młodzieżowego

Ośrodka.

Następnie

przedstawiła dokładne rozliczenie tej kwoty.
Następnie wyjaśniła, że zwołanie Sesji było konieczne, ponieważ kończy
się I kwartał i należy sporządzić sprawozdanie, a przede wszystkim do końca
miesiąca należy przekazać należną podwyższoną dotację.
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Poinformowała,

że

tą

uchwałą

wprowadza

się

również

zmianę

w dochodach budżetu powiatu w zakresie dotacji celowych otrzymywanych
z innych powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych poprzez
zwiększenie dotacji o 12.250,- złotych. Wprowadza się również 2,5% odpis od
środków PFRON z przeznaczeniem na wydatki Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie.
Zmniejszeniu ulega plan wydatków w dziale 750, rozdz. 75019 – Rady
Powiatów o kwotę 63.201,- złotych w związku z rozliczeniem planu wydatków na
diety radnych zgodnie z podjętą uchwałą obowiązującą od stycznia 2011 roku
z przeznaczeniem na pozostałe wydatki, a w szczególności na remonty na
drogach.
Zmiany przewidywane są również w dziale 801 – Oświata i wychowanie
na kwotę 109.000,- w związku z określeniem przez MEN wysokości standardu
oświatowego na 2011 rok. Dokładne dane zawiera uzasadnienie do projektu
uchwały.
Radny Kazimierz Prochenka poprosił o dokładniejsze wyjaśnienie
dotyczące działalności niepublicznej placówki w Gostchorzy. Czy działa ona na
podobnych zasadach jak placówka w Stoku Lackim? Wiadomo, że będzie tam
przebywać młodzież w wieku gimnazjalnym.
Pani Pelagia Piątek stwierdziła, że w placówce będzie przebywała
młodzież niedostosowana społecznie, która powinna być objęta obowiązkiem
nauki. Młodzież będzie pobierała naukę w Gimnazjum, a jednocześnie jest to
trudna młodzież, dlatego znalazła się w odpowiednich „wagach” zwiększających
dotacje na jednego ucznia. Takie ośrodki będą powstawać, ponieważ ktoś musi
się zająć taką młodzieżą. Placówka spełniała wszystkie normy formalno – prawne,
zarówno bezpieczeństwa jak i programowe.
Poinformowała również, że nie jest to młodzież z terenu naszego powiatu.

Radny Kazimierz Prochenka

zapytał, czy to, że dodatki na jednego

ucznia są wyższe wynika z faktu, że jest to placówka niepubliczna?

- 5 Pani Pelagia Piątek wyjaśniła, że Minister Edukacji w miesiącu grudniu
wydaje rozporządzenie obowiązujące na kolejny rok, w którym określa wagę i jej
wartość, czyli standard oświatowy wyliczony na prowadzenie poszczególnych
zadań. Dla placówek własnych Organ prowadzący może nie dokonywać podziału
zgodnie z algorytmem, ale ma obowiązek utrzymać je niezależnie od ponoszonych
kosztów. Placówka niepubliczna musi otrzymać w całości standard oświatowy.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski podziękował Pani Skarbnik za
udzielone wyjaśnienia. Ośrodki mogą powstawać i ważne jest to, że młodzież
może z tego skorzystać.
Następnie zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos ?
Stwierdziwszy, że nie ma więcej głosów w dyskusji, 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 20 Radnych
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski stwierdził, że Rada Powiatu
w obecności 20 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VII/34/2011 w sprawie
dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Powiatu Siedleckiego.
(Stanowi ona załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.)
Ad. 5.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski po wyczerpaniu porządku
obrad w punkcie 4, przystąpił do realizacji punktu 5 tj.: „Podjęcie Uchwały
w sprawie określenia planu zadaniowego i finansowego na realizację przez Powiat
Siedlecki

zadań

z

zakresu

rehabilitacji

społecznej

i

zawodowej

osób

niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2011 roku.”. Nadmienił, że projekt tej Uchwały otrzymali
wszyscy Radni. (Stanowi on załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).
Ponieważ projekt tej Uchwały nie był opiniowany przez merytoryczne
Komisje zapytał, czy Radni mają pytania ?

- 6 Radny Kazimierz Prochenka stwierdził, że zgodnie z pismem Prezesa
Zarządu PFRON z dnia 9 lutego 2011 roku Starostwo otrzymuje kwotę 746.899,na dofinansowanie zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. W tym między
innymi jest dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Skórcu w kwocie
443.880,-. Czy jest to kwota narzucona przez PFRON, czy można zmienić jej
przeznaczenie ?
Pani Pelagia Piątek poinformowała, że nie można dokonywać zmian
przeznaczenia przekazanych środków. Warsztat Terapii Zajęciowej przedstawia
plan do zatwierdzenia Prezesowi PFRON. Z zatwierdzonej kwoty PFRON
dofinansowuje 90 % wydatków z funduszu celowego, 10 % dofinansowuje Powiat
na terenie, którego warsztat działa.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski podziękował Pani Skarbnik za
udzielone wyjaśnienia, zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos ?
Stwierdziwszy, że nie ma więcej głosów w dyskusji, odczytał projekt
Uchwały w sprawie określenia planu zadaniowego i finansowego na realizację
przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2011 roku. Zapytał, kto jest za podjęciem tej Uchwały?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 20 Radnych
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski stwierdził, że Rada Powiatu
w obecności 20 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VII/35/2011 w sprawie
określenia planu zadaniowego i finansowego na realizację przez Powiat Siedlecki
zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2011 roku.
(Stanowi ona załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.)

Ad. 6.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski po zrealizowaniu 5 punktu,
przystąpił do realizacji punktu 6, tj.: „Informacja Przewodniczącego Rady”.

- 7 Przewodniczący Rady zapoznał Radnych z Informacją dotyczącą Dnia
Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Radni mogą zapoznać się z programem
uroczystości i wziąć udział w obchodach. Z pismem można zapoznać się w Biurze
Rady.
(Pismo stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu)
Następnie

zapoznał

Radnych

z

pismem

Wójta

Gminy

Skórzec

wystosowanym do Ministra Środowiska w związku z nasilającymi się skargami
rolników z terenu Gminy Skórzec na szkody wyrządzane przez zwierzynę leśną.
(Pismo stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu)

Poinformował

również,

że

razem

z

Panem

Starostą

uczestniczył

w obchodach 1500 wydania Tygodnika Siedleckiego. Pismo działa już 28 lat.
Przypomniał o terminie składania Oświadczeń majątkowych, który mija
30 kwietnia.
Ad. 7.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski po zrealizowaniu punktu
6 porządku obrad, przystąpił do realizacji punktu 7, tj.: „Interpelacje i zapytania
Radnych”. Zapytał, czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać głos ?
Radny Marek Gorzała poinformował, że w dniu 10 kwietnia strażacy
z OSP Radzików uczestniczyli w akcji wycinki krzaków przy drodze powiatowej
i aby ich praca nie poszła na marne to w ramach remontów należałoby wyczyścić
rowy po obu stronach na długości około 400 metrów. W przyszłości woda nie
będzie się zbierała. Trzeba będzie również wypełnić nieckę jaka powstała
w wyniku zbierania się wody i czymś ją przykryć. W przeciwnym razie taka
sytuacja będzie powtarzała się w kolejnych latach.
Następnie poinformował, że zgłaszał do Wydziału Dróg zły stan drogi na
odcinku Stok Lacki – Olszanka w miejscowości Radzików Kornica. Już na
poprzedniej sesji zgłaszał, że po tej drodze poruszają się samochody o dużym
tonażu.
Zły jest również stan drogi na odcinku Szkoła w Stopkach i miejscowość Stopki.

- 8 Stwierdził, że już niejednokrotnie zgłaszał potrzebę wycinki drzew w lesie
Leśniczówka. Jest duża trudność przy mijaniu się pojazdów. Gałęzie trą o boki
samochodów. Ta sprawa poruszana była na Sesji w Mordach.
Poprosił również, aby służby drogowe sprawdziły drogę od krzyżówki
prowadzącej na Korczew w stronę Mordów. Odebrał sygnał, że woda przepływa
z jednej strony na drugą i niszczy asfalt.
Następnie zaapelował do wszystkich Radnych i do pracowników
samorządowych o wywieszanie flag państwowych w związku ze zbliżającymi się
świętami narodowymi i uroczystościami związanymi z beatyfikacją Jana Pawła II.
Radny Jan Kuć powrócił do sprawy, która może nie była zauważona,
a dotyczyła zachowania Radnego Marka Gorzały, jakie miało miejsce podczas
obrad ostatniej Sesji, a mianowicie podczas wyjaśnień udzielanych przez Pana
Mecenasa Pan Radny pukał się palcem w czoło. W związku z powyższym zadał
pytanie „Czy to będzie standard naszych zachowań na Sesjach, czy Pan Starosta
ma bronić swoich pracowników, czy był to jednorazowy incydent ?
Radny Wojciech Łęczycki poruszył problem związany z ostatnimi
zmianami w służbie zdrowia w związku z udzielaniem medycznej pomocy
świątecznej i nocnej na terenie naszego powiatu. Opiekę ma świadczyć
Przychodnia Zdrowia w Zbuczynie, a w nagłych przypadkach należy wzywać
pogotowie ratunkowe. Okazuje się, że po wezwaniu przez chorego pogotowia
w pierwszej kolejności zjawił się ambulans ze Zbuczyna, który nie ma
odpowiedniego wyposażenia i dopiero po stwierdzeniu, że nie jest w stanie temu
człowiekowi udzielić pomocy wzywa pogotowie ratunkowe. Uważa, że nie są to
zmiany na lepsze.
Radny Grzegorz Pomikło zadał pytanie dotyczące likwidacji posterunków,
czy odbyło się spotkanie z Komendantem Wojewódzkim i czy wiadomo coś więcej
w tej sprawie. Poruszył problem złego stanu dróg na dwóch odcinkach do
miejscowości Maciejowice i Tęczki. Na drodze do Maciejowic jest ustawiony znak
ograniczający tonaż do 15 ton. Na drodze do Tęczek to co było naprawione w roku
ubiegłym uległo zniszczeniu. Tam również należy ustawić znak ograniczający
poruszanie się ciężkiego sprzętu w przeciwnym razie drogi ulegną całkowitemu
zniszczeniu.

- 9 Radny Marek Gorzała przyznał, że taki fakt miał miejsce na ostatniej
Sesji. Po Sesji rozmawiał z Panem Mecenasem i tłumaczył powód swojej reakcji.
Uważa, że podczas przedstawiania swojej argumentacji Pan Mecenas nie
powinien posługiwać się postaciami historycznymi. Przy odwoływaniu się do osób
możemy używać nazwisk nie zobowiązujących, aby nie urazić niczyich uczuć.
Jeżeli Pan Mecenas w dalszym ciągu czuje się urażony to Go przeprosi za gest
jaki wykonał.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski uważa, że dobrze by było
przeprosić Pana Mecenasa i ma nadzieję, że takie sytuacje nie będą się
powtarzały.
Odpowiadając na problem poruszony przez Radnego Łęczyckiego
stwierdził, że rozporządzenie Ministra Zdrowia mówi jasno, że mieszkaniec
Siedlec może zgłosić się na NPL do każdej miejscowości. Nie jest to związane
z miejscem zamieszkania.
Lekarz wezwany do chorego nie może go zabrać do szpitala jest
zobowiązany wezwać karetkę pogotowia jeżeli uzna, że jest taka potrzeba. Jeżeli
pacjent wymaga przewiezienia do szpitala należy od razu wzywać pogotowie.
Radny Wojciech Łęczycki poinformował, że w przypadku o którym mówi
było wzywane pogotowie mimo to najpierw przyjechał lekarz ze Zbuczyna
ambulansem, a nie karetka.
Pan Zygmunt Wielogórski Starosta Siedlecki podziękował Radnemu
Markowi Gorzale za podjęcie inicjatywy i wycięcie krzaków przy drodze
powiatowej. Pracownicy jakimi dysponuje Starostwo nie są w stanie zrobić
wszystkiego. Poinformował, że większość dróg powiatowych po ostatniej zimie jest
w złym stanie i każdego dnia spływają nowe informacje w tej sprawie. Na dzień
dzisiejszy zapotrzebowanie jest na około 20 km rowów i 700 zjazdów. Wszystkie
zgłoszenia będą rejestrowane i po dokonaniu bilansu po 1 kwietnia przystąpimy do
dokonywania napraw. Uważa, że trzeba zabezpieczyć na ten cel około 2 milionów
złotych. Prace związane z łataniem będą prowadzone przez firmę zewnętrzną,
która wygra przetarg. Swoimi siłami nie jest to możliwe.
Jeżeli

otrzymamy

fundusze

ze

„Schetynówki”

to

trzeba

będzie

zabezpieczyć środki własne. Stwierdził, że nie unikniemy sięgnięcia po kredyt.

- 10 Poinformował również, że będzie uczestniczył w Sesjach Gminnych, aby
poznać problemy zgłaszane przez Gminy i w miarę możliwości rozwiązywać je
wspólnymi siłami.
Korzystając

z

obecności

na

obradach

Wójta

Gminy

Zbuczyn

poinformował, że jego poprzednik obiecał kwotę 200.000,- złotych z budżetu
Gminy dołożyć do remontu drogi w Maciejowicach.
Na zakończenie stwierdził, że postara się zrobić jak najwięcej. Na pewno
nie uda się odtworzyć wszystkich rowów i przepustów, które są zgłaszane.
Odpowiedź na zapotrzebowanie budżetowe będzie gotowa w pierwszych dniach
kwietnia.
O godzinie 1405 z Sali obrad wyszedł Radny Piotr Dymowski. Od tej pory
w sesji bierze udział 19 Radnych.

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski podziękował panu Staroście
za wyjaśnienia. Stwierdził, że trzeba zrobić wszystko, aby drogi były przejezdne.
Problem złej jakości dróg nie dotyczy tylko naszego powiatu. Jest to problem
ogólnopolski. Po naszych drogach poruszają się samochody o coraz to większym
tonażu. Uważa, że Radni poprą wniosek o zaciągnięcie kredytu jeżeli będzie taka
konieczność.
Następnie zadał pytanie, czy jest już porozumienie z Wójtem Gminy
Korczew odnośnie udziału finansowego Gminy w inwestycji w Bużyskach.
Pan Zygmunt Wielogórski odpowiedział, że takiego porozumienia
jeszcze nie ma.
Pan Tomasz Hapunowicz Wójt Gminy Zbuczyn podziękował za remont
drogi w Maciejowicach, a jednocześnie poinformował o złym stanie drogi
w Tęczkach. W niedługim czasie może być z nią podobny problem jak z drogą
w Maciejowicach. Potwierdził, że Gmina Zbuczyn nie wycofuje się z danych
wcześniej obietnic.
Następnie poinformował, że wprawdzie nie ma jeszcze decyzji na piśmie
ale słyszał, że jednak posterunek Policji w Zbuczynie ma być zamknięty. Pan
Komendant obiecał, że przed podjęciem ostatecznych decyzji odbędzie się
jeszcze spotkanie z Wójtami.

- 11 Radny Jan Kuć stwierdził, że można przyjąć zasadę, aby w pierwszej
kolejności były robione drogi tam, gdzie Gmina chce przejąć drogę i w sposób
znaczny uczestniczy w finansowaniu. Na Gminie Kotuń taka droga została
zrobiona w miejscowości Sosnowe. Gmina dołożyła 300.000,- do tej drogi.
Pan Zygmunt Wielogórski Starosta Siedlecki odpowiadając stwierdził,
że jeżeli jest potrzeba to może jeszcze raz zorganizować spotkanie z Panem
Komendantem. Poinformował, że wszystkie Gminy, w których posterunki miały być
likwidowane wysłały protesty w tej sprawie. Jest prowadzona reorganizacja
w policji i niektóre decyzje już zapadły.

Obiecał, że przeprowadzi rozmowy

z pozostałymi Wójtami, czy chcą jeszcze na ten temat rozmawiać.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski stwierdził, że zawsze trzeba
rozmawiać i jeżeli takie spotkanie będzie organizowane to bardzo chętnie weźmie
w nim udział.
Następnie poinformował Pana Radnego Wojciecha Łęczyckiego, że zadał
pytanie radnym po ostatniej Sesji dotyczące godziny rozpoczęcia Sesji.
Za tym, aby Sesje zaczynały się o godz. 1300 było 14 radnych, trzech nie miało
zdania, a pozostałym jest obojętna godzina rozpoczęcia Sesji. Na dzień dzisiejszy
nie przewiduje żadnych zmian i Sesje będą zwoływane w piątki o godz. 1300.
Poinformował, że Biurze Rady jest do wglądu pismo do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczące przekazania Skargi i Radni
mogą się z nim zapoznać.
Radny Wojciech Łęczycki stwierdził, że jego wniosek dotyczący zmiany
godziny Sesji powinien być poddany pod głosowanie. Indywidualne rozmowy
prowadzone z radnymi go nie satysfakcjonują.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski zapewnił, że na następnej
Sesji zwyczajnej powróci do sprawy i przeprowadzi głosowanie.
Następnie zapytał, czy są jeszcze inne wnioski. Po chwili stwierdził, że
więcej interpelacji ani zapytań nie ma, co oznacza, że punkt ten został
wyczerpany.
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Ad. 8.
Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 20 ust. 6 Statutu Powiatu
Siedleckiego

o

godzinie

1420

Przewodniczący

Rady

zakończył

obrady

wypowiadając formułę: „Zamykam VII Sesję nadzwyczajną Rady Powiatu
Siedleckiego”.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczył:
PRZEWODNICZĄCY RADY

dr inż. Henryk Brodowski
Protokołowała:
Anna Napiórkowska

