RADA POWIATU
w Siedlcach
BR.0002.6.2011

PROTOKÓŁ
z IX Sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach,
odbytej w dniu 28 kwietnia 2011 roku
w Starostwie Powiatowym w Siedlcach,
ul. Piłsudskiego 40

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski o godzinie 1400 otworzył Sesję wypowiadając formułę:
„Otwieram IX zwyczajną 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 20 Radnych, co wobec 21 osobowego
składu Rady stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał, wniosków i wydawania opinii.
Nieobecność swoją usprawiedliwiła Radna Małgorzata Stolarzewska-Sierakowska.
(Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu).
Na sekretarzy do liczenia głosów podczas dzisiejszej sesji wskazał Radnego Benona Kuklę i Radnego
Grzegorza Pomikło. Zapytał Ich, czy wyrażają zgodę ?
Obaj Radni wyrazili zgodę.
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. Jednak na wniosek Zarządu Powiatu, chciałby do tego porządku
wprowadzić dwa punkty, tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej
na 2011 rok Powiatu Siedleckiego” i „Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2011 – 2014”. Zapytał, kto jest za wprowadzeniem
zgłoszonych punktów ?
- „za” wprowadzeniem zgłoszonych punktów głosowało 20 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie zdecydowała o wprowadzeniu
do dzisiejszego porządku obrad zgłoszonych punktów. Zaproponował, aby umieścić te punkty po punkcie
17 jako punkt 18 i 19. Pozostałe punkty automatycznie ulegną przesunięciu o dwa miejsca w dół.

- 2 Następnie zapytał, czy ktoś chciałby zgłosić jeszcze jakiś wniosek ?
Stwierdziwszy, że innych wniosków nie ma, odczytał porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z VIII Sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.
5. Przyjęcie informacji o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Siedleckim i działalności Powiatowego
Urzędu Pracy w Siedlcach w 2010 roku.
6. Przyjęcie informacji o działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w 2010 roku i stopniu realizacji poszczególnych działań PROW w 2011 roku.
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach w 2010 roku.
8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach w 2010 roku.
9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach
w 2010 roku.
10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku
Lackim w 2010 roku.
11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku
Lackim w 2010 roku.
12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach
w 2010 roku.
13. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON w 2010 roku.
14. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań Powiatu w zakresie kultury fizycznej w 2010 roku.
15. Przyjęcie informacji o zrealizowanych inwestycjach w Powiecie Siedleckim w 2010 roku.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia Gminie Suchożebry zadań powiatu z zakresu dróg
powiatowych.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego „Koncepcji Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju do roku 2030”.
18. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Powiatu
Siedleckiego.
19. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Siedleckiego na lata 2011-2014.
20. Informacja Przewodniczącego Rady.
21. Interpelacje i zapytania Radnych.
22. Zakończenie obrad.
Przewodniczący zapytał, kto jest za przyjęciem odczytanego porządku dzisiejszych obrad ?
- „za” przyjęciem porządku obrad głosowało 20 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła dzisiejszy porządek obrad.

- 3 Ad. 3.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 3, tj. „Przyjęcie Protokółu
z VIII Sesji Rady Powiatu”. Nadmienił, że protokół był do wglądu w Biurze Rady. Do chwili obecnej nie
wpłynęły, co do jego treści, żadne uwagi, ani też wnioski. Następnie przystąpił do głosowania. Zapytał, kto
jest za przyjęciem protokółu z VIII Sesji Rady Powiatu w Siedlcach ?
- „za” przyjęciem protokółu głosowało 20 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, iż Rada Powiatu w obecności 20 Radnych, jednogłośnie przyjęła
Protokół z VIII Sesji Rady Powiatu.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji 4 punktu porządku obrad, tj.: „Przyjęcie
sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu”. Nadmienił, że pisemne sprawozdanie otrzymali wszyscy Radni.
Sporządzone jest ono za okres od 14 lutego do 11 kwietnia 2011 roku. Zapytał, czy ktoś w tym punkcie
chciałby zabrać głos ?
Po chwili stwierdził, że chętnych do zabrania głosu nie ma i przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
przyjęciem przedłożonego sprawozdania ?
- „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 20 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 Radnych jednogłośnie przyjęła
sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu. Stanowi ono załącznik nr 2 do niniejszego protokółu.
Ad. 5.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji 5 punktu porządku obrad, tj.: „Przyjęcie
informacji o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Siedleckim i działalności Powiatowego Urzędu Pracy
w Siedlcach w 2010 roku”.
Poinformował, że informację tą otrzymali wszyscy Radni. Była ona przedmiotem obrad Komisji
Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. Komisja informację przyjęła. Następnie zapytał,
czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?
Po chwili stwierdził, że głosów do dyskusji nie ma i przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem
przedmiotowej informacji ?
- „za” przyjęciem tej informacji głosowało 20 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Siedleckim
i działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2010 roku została przez Radę Powiatu przyjęta
jednogłośnie. Stanowi ona załącznik nr 3 do niniejszego protokółu.
Ad. 6.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji 6 punktu porządku obrad, tj.: „Przyjęcie
informacji o działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2010 roku
i stopniu realizacji poszczególnych działań PROW w 2011 roku”.
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Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Komisja informację przyjęła. Następnie zapytał, czy w tym
punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?
Po chwili stwierdził, że głosów do dyskusji nie ma i przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem
przedmiotowej informacji ?
- „za” przyjęciem tej informacji głosowało 20 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że informacja o działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w 2010 roku i stopniu realizacji poszczególnych działań PROW w 2011 roku
została przez Radę Powiatu przyjęta jednogłośnie. Stanowi ona załącznik nr 4 do niniejszego protokółu.
Ad. 7.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji 7 punktu porządku obrad, tj.: „Przyjęcie
sprawozdania z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach w 2010 roku”.
Poinformował, że sprawozdanie to było omawiane i zostało pozytywnie zaopiniowane przez wszystkie
Komisje merytoryczne Rady Powiatu. Następnie zapytał, czy w tym punkcie są pytania ?
Stwierdziwszy, że pytań nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem tego
sprawozdania ?
- „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 20 Radnych
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 Radnych
jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach w 2010 roku.
Stanowi ono załącznik nr 5 do niniejszego protokółu.
Ad. 8.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji 8 punktu porządku obrad, tj.: „Przyjęcie
sprawozdania z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach w 2010 roku”.
Poinformował, że sprawozdanie to było rozpatrywane i pozytywnie zaopiniowane przez wszystkie Komisje
merytoryczne Rady Powiatu. Następnie zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos ?
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach Krystyna Zarzecka poinformowała,
że w celu pozyskania nowych uczniów, w ostatnim okresie promuje szkołę odwiedzając różne gimnazja na
terenie Powiatu Siedleckiego. Była m.in. w Łysowie, Przesmykach, Mordach. Będzie jeszcze w Stoku
Lackim i Radzikowie.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos ?
Stwierdziwszy, że dalszych głosów do dyskusji nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
przyjęciem sprawozdania z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach w 2010 roku?
- „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 20 Radnych

- 5 Przewodniczący Rady Henryk Brodowski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 Radnych
jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach
w 2010 roku. Stanowi ono załącznik nr 6 do niniejszego protokółu.
Ad. 9.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji 9 punktu porządku obrad, tj.: „Przyjęcie
sprawozdania z działalności Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach w 2010 roku”.
Poinformował, że sprawozdanie to było omawiane i zostało pozytywnie zaopiniowane przez wszystkie
Komisje merytoryczne Rady Powiatu. Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?
Dyrektor Domu Pracy Twórczej w Chlewiskach Marek Błaszczyk zaprosił wszystkich do „Reymontówki”
na imprezy organizowane w miesiącu maju br.
Przewodniczący Rady w imieniu Radnych podziękował za zaproszenie i przystąpił do głosowania.
Zapytał, kto jest za przyjęciem tego sprawozdania ?
- „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 20 Radnych
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 Radnych
jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach
w 2010 roku. Stanowi ono załącznik nr 7 do niniejszego protokółu.
Ad. 10.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji 10 punktu porządku obrad,
tj.: „Przyjęcie sprawozdania z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim
w 2010 roku”. Poinformował, że sprawozdanie to omawiane było przez wszystkie merytoryczne Komisje
Rady Powiatu. Wszystkie też Komisje zaopiniowały go pozytywnie. Następnie zapytał, czy w tym punkcie
ktoś chciałby zabrać głos ?
Stwierdziwszy, że głosów do dyskusji nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem tego
sprawozdania ?
- „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 20 Radnych
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 Radnych
jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Stoku Lackim w 2010 roku. Stanowi ono załącznik nr 8 do niniejszego protokółu.
Ad. 11.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji 11 punktu porządku obrad,
tj.: „Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku
Lackim w 2010 roku”. Poinformował, że sprawozdanie to było omawiane i zostało pozytywnie zaopiniowane
przez wszystkie Komisje merytoryczne Rady Powiatu. Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby
zabrać głos ?

- 6 Stwierdziwszy, że głosów do dyskusji nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem tego
sprawozdania ?
- „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 20 Radnych
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 Radnych
jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Stoku Lackim w 2010 roku. Stanowi ono załącznik nr 9 do niniejszego protokółu.
Ad. 12.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji 12 punktu porządku obrad,
tj.: „Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach
w 2010 roku”. Poinformował, że sprawozdanie to było przedmiotem obrad wszystkich merytorycznych
Komisji i przez wszystkie Komisje zostało pozytywnie zaopiniowane. Następnie zapytał, czy w tym punkcie
są pytania ? Stwierdziwszy, że pytań nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem tego
sprawozdania ?
- „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 20 Radnych
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 Radnych
jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach
w 2010 roku. Stanowi ono załącznik nr 10 do niniejszego protokółu.
Ad. 13.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji 13 punktu porządku obrad,
tj.: „Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON w 2010 roku”.
Poinformował, że sprawozdanie to było omawiane i uzyskało pozytywną opinię Komisji Budżetu, Komisji
Rewizyjnej oraz Komisji 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 tego sprawozdania ?
- „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 20 Radnych
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 Radnych
jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON w roku 2010.
Stanowi ono załącznik nr 11 do niniejszego protokółu.
Ad. 14.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji 14 punktu porządku obrad,
tj.: „Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań Powiatu w zakresie kultury fizycznej w 2010 roku”.
Poinformował, że sprawozdanie otrzymali wszyscy Radni.
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zapytał, czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać głos ?
O godzinie 1420 salę obrad opuściła Radna Józefa Rychlik. Od tej pory w sesji bierze udział 19 Radnych.

Kierownik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Kazimierz Olszewski nadmienił, że sprawozdanie
zawiera wszystkie zadania, jakie były dofinansowanie w 2010 roku. Największym zadaniem,
dofinansowywanym przez Powiat to sport wyczynowy. Stowarzyszenia na ten cel otrzymały w ubiegłym
roku 305.000 złotych. Największą pracę w sporcie wyczynowym wykonuje WLKS Iganie Nowe, którego
zawodnicy, w ramach ogólnopolskiego systemu sportu dzieci i młodzieży zajęły 19 miejsce w kraju
i V miejsce w województwie mazowieckim. Powiat Siedlecki w ogólnopolskiej kwalifikacji sportowej jest na
12 miejscu wśród powiatów ziemskich i na II miejscu w województwie mazowieckim. W imieniu wszystkich
Stowarzyszeń podziękował Radzie Powiatu za środki przeznaczone na kulturę fizyczną.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania ?
Stwierdziwszy, że pytań nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem sprawozdania
z realizacji zadań powiatu w zakresie kultury fizycznej w 2010 roku ?
- „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 19 Radnych
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 Radnych,
jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z realizacji zadań powiatu w zakresie kultury fizycznej w 2010 roku.
Stanowi ono załącznik nr 12 do niniejszego protokółu.
O godzinie 1425 na salę obrad powróciła Radna Józefa Rychlik. Od tej pory w sesji bierze udział 20 Radnych.

Ad. 15.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji 15 punktu porządku obrad,
tj.: „Przyjęcie informacji o zrealizowanych inwestycjach w Powiecie Siedleckim w 2010 roku”.
Poinformował, że informację otrzymali wszyscy Radni. Była ona rozpatrywana i przyjęta przez Komisję
Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. Następnie zapytał, czy są pytania ?
Radny Jan Kuć zapytał, czy ktoś pokusił się o podsumowanie ubiegłej kadencji pod względem robót
drogowych ? Jeśli tak, to jak to wyszło w stosunku do tego, co było planowane ?
Przewodniczący Rady zaznaczył, że omawiana informacja sporządzona jest tylko za 2010 rok,
ale podsumowanie całej kadencji nastąpi niewątpliwie na sesji absolutoryjnej. Następnie zapytał, czy ktoś
chciałby jeszcze o coś zapytać ?
Stwierdziwszy, że pytań nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem tej informacji ?
- „za” przyjęciem informacji głosowało 20 Radnych
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 Radnych
jednogłośnie przyjęła informację na temat zrealizowanych inwestycji w Powiecie Siedleckim w 2010 roku.
Stanowi ona załącznik nr 13 do niniejszego protokółu.
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Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 16, tj. „Podjęcie Uchwały
w sprawie powierzenia Gminie Suchożebry zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych”. Przewodniczący
nadmienił, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 14 do niniejszego protokółu) otrzymali wszyscy Radni.
Poinformował, że pozytywnie zaopiniowała go Komisja Budżetu i Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa
Publicznego i Rynku Pracy. Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?
Stwierdziwszy, że chętnych do zabrania głosu nie ma, odczytał projekt przedmiotowej Uchwały i przystąpił
do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem Uchwały w sprawie powierzenia Gminie Suchożebry zadań
powiatu z zakresu dróg powiatowych?
- „za” podjęciem tej uchwały głosowało 20 Radnych,
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 Radnych
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr IX/39/2011 w sprawie powierzenia Gminie Suchożebry zadań powiatu
z zakresu dróg powiatowych. Stanowi ona załącznik nr 15 do niniejszego protokółu.
Ad. 17.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 17 porządku obrad, tj. „Podjęcie
Uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego „Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju do roku 2030”. (Projekt tej Uchwały stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokółu).
Nadmienił, że treść stanowiska wraz z projektem tej Uchwały otrzymali wszyscy Radni. Następnie zapytał,
czy ktoś w tej sprawie chciałby zabrać głos ?
Po chwili stwierdził, że głosów do dyskusji nie ma, odczytał projekt Uchwały wyrażenia stanowiska
dotyczącego „Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2030 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 IX/40/2011 w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego „Koncepcji
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2030. Stanowi ona załącznik nr 17 do niniejszego
protokółu.
Ad. 18.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 18, tj. „Podjęcie Uchwały
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Powiatu Siedleckiego”. Nadmienił,
że projekt tej Uchwały (załącznik nr 18 do niniejszego protokółu) Radni otrzymali przed sesją. Następnie
otworzył dyskusję.
Radny Bartłomiej Kurkus powiedział, że z projektu uchwały wynika, że powstały duże oszczędności,
jeśli chodzi o inwestycje, porównując tą kwotę do budżetu. Zapytał, czy dobrze rozumie, że zaplanowana
inwestycja w Gminie Mokobody jest współfinansowana przez tą Gminę ?

- 9 Przypomniał, że na poprzedniej sesji nadzwyczajnej, rozpatrując uchwałę o zaciągnięciu kredytu
do 1.000.000 złotych pytał, czy kosztorys zrobiony przez Zarząd Powiatu, został zrobiony rzetelnie, biorąc
pod uwagę wysokość tego kredytu. Dla Niego jest to jasne, że dodatkowe zwiększenie środków
na remonty dróg jest potrzebne, ale Jego zdaniem, kosztorys nie był zrobiony rzetelnie. Chciałby usłyszeć,
jaki był tego powód. Zapytał, czy ewentualnie nie było żadnego wójta, któryby deklarował pół miliona
złotych na wykonanie jakiejś wspólnej inwestycji ?
Radna Barbara Rybaczewska zapytała, czy kwota w wysokości 470.000 złotych jest przeznaczona
na wykonanie remontów na konkretnych odcinkach, czy na drobne remonty na wszystkich drogach
powiatowych ?
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski zapytał, czy są jeszcze pytania ?
Ponieważ więcej pytań nie było, poprosił Starostę o udzielenie odpowiedzi na pytania przedmówców.
Starosta Siedlecki Zygmunt Wielogórski poinformował, że w wyniku korzystnych rozstrzygnięć
przetargowych na kilku inwestycjach, przedstawiony projekt uchwały porządkuje pewne sprawy. Jedynym
nowym zadaniem jest inwestycja w Mokobodach, na którą Zarząd obiecał przeznaczyć 50.000 złotych.
Potrzeby naszych dróg są nieograniczone i żadne szacunki nie dadzą ostatecznej odpowiedzi na to,
ile potrzeba jest pieniędzy. Przyspieszanie inwestycji w poprzednich latach spowodowało to, że jest parę
rzeczy, które trzeba będzie koniecznie wykonać. Tegoroczna zima również przyczyniła się do poważnych
uszkodzeń dróg i stąd potrzeba przeznaczenia większych pieniędzy na drobne, aczkolwiek dokuczliwe
remonty. Inwestycje głównie czynione są z wójtami poszczególnych gmin. Nikt na siłę nie będzie
wykonywał remontów, tam, gdzie nie są one potrzebne. Pocieszającym faktem jest to, że w ramach układu
z Wojewodą Mazowieckim Powiat otrzymał zgodę na przekwalifikowanie kosztów inwestycji w Korczewie
tak, że 4.800.000 złotych jest z budżetu państwa, 500.000 złotych Powiatu i 200.000 złotych Gminy
Korczew. Oznacza to, że nie musimy dotrzymać 20 % wkładu własnego, co dla nas jest bardzo korzystną
okolicznością, bo mamy dodatkowe do wykorzystania środki.
Na dzień dzisiejszy nie ma ostatecznego planu drobnych remontów poza przełomami oraz dwoma
remontami nakładkowymi w Hołubli i na Kamiankach.
O godzinie 1440 z sali obrad wyszedł Radny Marek Plichta. Od tej pory w sesji bierze udział 19 Radnych.

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski uważa, że pożyczka w kwocie 1.000.000 złotych uchwalona
przez Radę, będzie wykorzystana tylko wtedy, kiedy nie będzie innych pieniędzy. Następnie zapytał,
czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos ?
Stwierdziwszy, że chętnych do zabrania głosu nie ma, odczytał projekt przedmiotowej Uchwały i przystąpił
do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej
na 2011 rok Powiatu Siedleckiego ?
- „za” podjęciem tej uchwały głosowało 19 Radnych
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 Radnych
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr IX/41/2011 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej
na 2011 rok Powiatu Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 19 do niniejszego protokółu.

- 10 Ad. 19.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 19, tj. „Podjęcie Uchwały
w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata
2011-2014”. Nadmienił, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 20 do niniejszego protokółu) Radni otrzymali
przed sesją i zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos ?
Stwierdziwszy, że głosów do dyskusji nie ma, odczytał projekt Uchwały w sprawie zmian w uchwale
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2011-2014 i przystąpił do
głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem tej Uchwały ?
- „za” podjęciem tej uchwały głosowało 19 Radnych,
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 Radnych
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr IX/42/2011 w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2011-2014. Stanowi ona załącznik nr 21 do niniejszego
protokółu.
Ad. 20.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 20 tj. „Informacja
Przewodniczącego Rady”. Przewodniczący poinformował Radnych, że w okresie międzysesyjnym wspólnie
ze Starostą uczestniczył w różnych spotkaniach, organizowanych na terenie naszego Powiatu. W dniu
20 kwietnia br. wziął również udział w Ogólnopolskim Konwencie Przewodniczących Rad poświęconym
konsultacjom projektu inicjatywy legislacyjnej Prezydenta RP do projektu ustawy o wzmacnianiu udziału
mieszkańców w samorządzie terytorialnym, współdziałaniu gmin, powiatów i województw oraz o zmianie
niektórych ustaw. Podczas Konwentu zostało przyjęte w tej sprawie stanowisko, w którym określono, jakie
są w tym temacie założenia oraz co i jak ma być zmienione. Z pełną treścią stanowiska można będzie
zapoznać się w Biurze Rady. (Stanowisko stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokółu).
Następnie poinformował, że wpłynęło do Rady pismo Przewodniczącego Rady Powiatu Sokołowskiego
w sprawie przyłączenia się wszystkich Radnych do zbiórki pieniędzy na wsparcie programu stypendialnego
dla dzieci z ubogich rodzin. W tym miejscu odczytał treść tego pisma. (Stanowi ono załącznik nr 23 do
niniejszego protokółu). Zapytał Radnych, czy w tej chwili Rada podejmie wspólną inicjatywę w tej sprawie,
czy każdy podejmie inicjatywę indywidualnie według swego uznania ?
Radni uznali, że każdy weźmie udział w zbiórce indywidualnie.
Przewodniczący przekazał Radnym życzenia, które wpłynęły z okazji Świąt Wielkanocnych od posłów
i dyrektorów różnych instytucji, m.in. od Posłów na Sejm RP: Pani Stanisławy Prządki, Pana Marka
Sawickiego, Pana Krzysztofa Borkowskiego, Pana Krzysztofa Tchórzewskiego, Przewodniczącego Sejmiku
Województwa Mazowieckiego Pana Ludwika Rakowskiego, Radnego Sejmiku Mazowieckiego Pana Karola
Tchórzewskiego, Przewodniczącego Rady Miasta Siedlce Piotra Karasia i Prezydenta Miasta Siedlce Pana
Wojciecha Kudelskiego.
Ad. 21.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 21, tj. „Interpelacje i zapytania
radnych”. Zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos ?

- 11 Radny Marek Gorzała powiedział, że cieszy go fakt, iż sytuacja finansowa Powiatu poprawia się, a dzięki
temu posuwają się do przodu inwestycje i remonty. W tym miejscu zaapelował o naprawę drogi Stok Lacki
– Olszanka na odcinku o długości ok. 2,5 km, tj. na planowanym do remontu pierwszym odcinku, który
miał się zakończyć przy cmentarzu w Radzikowie. Tego odcinka drogi praktycznie już nie ma – powiedział.
Tragiczna sytuacja jest również na drodze przed szkołą i przed kościołem w Radzikowie Wielkim.
Radny przypomniał, że wiele już razy sygnalizował bardzo trudną sytuację w Pustkach. Woda na drodze
w tej miejscowości na wzniesieniu, pomimo dobrej już pogody, nadal się sączy. Co prawda nie zagraża to
bezpośrednio bezpieczeństwu uczestnikom tej drogi, ale ten stan rzeczy doprowadzi w okresie zimowym
do podobnej sytuacji jaka była w roku minionym.
Poprosił Starostę o oczyszczenie rowu na pograniczu gmin Siedlce - Zbuczyn, wzdłuż którego strażacy
Ochotniczej Straży Pożarnej wycięli krzaki. Ponowił też apel o wycięcie krzaków na pasie drogowym
w miejscowości Leśniczówka. Jeżeli nie ma komu tego zrobić, to zaproponował, że krzaki usunie sam, ale
nie zobowiązuje się do ich uprzątnięcia.
Poprosił Starostę, żeby na kolejną sesję przygotował informację, na jakich odcinkach dróg planowane jest
całościowe położenie nowej nawierzchni.
Zapytał, czy coś więcej wiemy o inwestycji mostu w Sosenkach ?
Kończąc, zaapelował, aby nie wstydzić się Polskości i z okazji zbliżających się świąt 1, 2 i 3 Maja
wywieszać fagi narodowe przy swoich posesjach.
Radna Barbara Rybaczewska poruszyła sprawę łatania dziur. Stwierdziła, że większe dziury wypełnione
betonem trzymają się doskonale, ale mniejsze dziury wypełnione kamieniem, czy grysem znowu są
pustymi dziurami. Materiał ten zapewne został rozjeżdżony przez samochody. Podejrzewa, że wypełnione
tłuczniem dziury zbyt długo nie są pokrywane asfaltem. Tak się dzieje na drogach w Gminie Wiśniew.
Radna zgłosiła, że w miejscowości Borki Kosy przed szkołą jest osiem bardzo dużych dziur, w których
zbiera się woda. Samochody omijają te kałuże i tym samym stwarzają niebezpieczeństwo dla dzieci.
Poprosiła o przyspieszenie załatania tych dziur betonem.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski zgłosił, że w Golicach na pętli autobusowej z przepustu
wylewa się woda. Poprosił o jego udrożnienie. Następnie zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos ?
Ponieważ chętnych do zabrania głosu nie było, udzielił głosu Staroście Siedleckiemu.
Starosta Siedlecki Zygmunt Wielogórski wyjaśnił, że przepust w Golicach należy do Gminy Siedlce
i trzeba wystąpić do Pana Wójta, żeby go udrożnił, bo przez całą zimę nie był tym zainteresowany.
Co do spraw inwestycyjnych, poinformował, że nie można ogłosić przetargu na most w Sosenkach,
ponieważ nie ma jeszcze akceptacji Ministra Finansów. Ostrożność procesowa i życiowa nakazuje
z rezerwą podchodzić do ogłaszania przetargów dlatego, że nie mamy aż tyle pieniędzy, żeby dołożyć
ze swojego budżetu 1.600.000 złotych.
Odnośnie sączącej się wody na drodze w miejscowości Pustki stwierdził, że w tej chwili woda nie powinna
się już tam sączyć. Jeżeli jednak się sączy, to trzeba będzie odkopać wodociąg i zbadać przyczynę. W tej
sprawie Zarząd zwróci się do wójta i wodociągów z prośbą o podjęcie stosownych działań.
Odnośnie pozostałych spraw, poruszonych przez Radnych, powiedział, że listę remontów można byłoby
wydłużać w nieskończoność. Na dzień dzisiejszy rozstrzygany jest tylko jeden przetarg na Hołublę
i Przesmyki.

- 12 Prawdopodobnie trzeba będzie robić takie samo rozstrzygnięcie również do Radzikowa i to tylko w tej
miejscowości, gdzie jest najgorszy odcinek tej drogi. Nie stać Powiatu na to, żeby wykonać cały odcinek.
Szkopuł tkwi również w tym, że Gmina Zbuczyn wykazuje niewielkie zainteresowanie remontem tej drogi,
zaś Miasto i Gmina Mordy wykazuje spore zainteresowanie tyle tylko, że nie chce dołożyć do tej inwestycji
ani grosza. Poza tym, Mordy jako jedyna Gmina nie wywiązały się z przyjętych na siebie zobowiązań
i kiedyś nie zwróciły nam 300.000 złotych. Rozmowy z tą Gminą są trudne, a budżet powiatu nie pozwala
na wykonywanie inwestycji drogowych tylko na terenie jednej gminy. Odnośnie oczyszczania rowów,
Starosta powiedział, że w momencie rozpoczęcia remontów, prace będą prowadzone tak, że tuż przed
pracą „paczera” wszystkie dziury będą wypełniane betonem. Przed szkołą w Borkach Kosach trzeba byłoby
również tak to już zrobić. Zwrócił uwagę na fakt, że jeżeli trzeba będzie zwiększyć nakłady pieniężne
na remonty, to tym samym trzeba będzie zrezygnować z inwestycji.
Kończąc powiedział, że wszystkie zgłoszone do naprawy odcinki dróg będą sukcesywnie naprawiane.
Radny Wojciech Łęczycki poruszył sprawę remontu przepustu na drodze Siedlce – Korczew na
wysokości tartaku Trębice Dolne. Stwierdził, że w tym miejscu pół drogi jest nieprzejezdnej. Jest to droga
gminna, ale wykonawca inwestycji prowadzonej na drodze w kierunku Korczewa na tym przepuście kładł
asfalt. Wójt Gminy Paprotnia twierdzi, że remont ten powinien wykonać Powiat, a Starosta twierdzi, że jest
to droga gminna. Poprosił Starostę, aby wyjaśnił tą sprawę.
Starosta Siedlecki Zygmunt Wielogórski stwierdził, że wykonawca inwestycji nic na tym przepuście nie
robił, nie tknął też drogi gminnej za wyjątkiem pomalowania „wąsów”. Jest to zjazd na drogę a przepust jest
tam od dawna. W trakcie wyjaśniania tej sprawy Zarząd powołał się na konkretny przepis ustawy
o drogach publicznych wskazując, że wszystko, co służy drodze gminnej, a ten przepust jest na drodze
gminnej, jest w gestii Gminy i to ona zobowiązana jest do jego wykonania. Na jesieni, kiedy
przeprowadzana była inwestycja, przepust był dobry, bo popsuł się dopiero na wiosnę. Zrzucanie
odpowiedzialności przez Gminę na Powiat jest wręcz nie eleganckie. Starosta obiecał, że spróbuje tą
sprawę niezwłocznie rozwiązać.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos ?
Po chwili stwierdził, że interpelacji ani pytań nie ma, co oznacza, że punkt ten został wyczerpany.
Zaapelował do Radnych, aby brali czynny udział w nadchodzących majowych uroczystościach i pamiętali
o wywieszeniu Flagi w miejscu pracy bądź na swoich prywatnych posesjach.
Ad. 22.
Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 20 ust. 6 Statutu Powiatu Siedleckiego o godzinie 1520
Przewodniczący Rady zakończył obrady wypowiadając formułę: „Zamykam IX Sesję Rady Powiatu
Siedleckiego”.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczył:
PRZEWODNICZĄCY RADY

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

