RADA POWIATU
w SIEDLCACH
BR.0002.7.2011

PROTOKÓŁ
z X Sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach,
odbytej w dniu 17 czerwca 2011 roku
w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski o godzinie 1400 otworzył Sesję wypowiadając formułę:
„Otwieram X 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 19 Radnych, co wobec
21 osobowego składu Rady stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał, wniosków
i wydawania opinii. Nieobecność swoją usprawiedliwiła Radna Barbara Rybaczewska i Radny
Włodzimierz Drabarek.
(Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu).
Do pełnienia funkcji sekretarzy podczas dzisiejszych obrad wyznaczył Radnych: Wojciecha
Klepackiego i Benona Kuklę. Zapytał Ich, czy wyrażają na to zgodę ?
Obaj Radni wyrazili zgodę na pełnienie wyznaczonej funkcji.
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 i miejscu sesji. Następnie zapytał, czy ktoś chciałby
zgłosić jakiś wniosek ?
Radny Bartłomiej Kurkus zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu: „Podjęcie
Uchwały w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej
i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski”. Jego zdaniem treść tego projektu Uchwały jest bardzo
istotna. W tym miejscu odczytał projekt Uchwały.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze inne wnioski ?
Radny Marek Plichta ustosunkowując się do wniosku Radnego Bartłomieja Kurkusa zgłosił
wniosek o nie wprowadzanie tego punktu do porządku obrad. Podkreślił, że sprawa dopłat
bezpośrednich jest bardzo ważna. Temat ten był szeroko omawiany na posiedzeniu Komisji
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
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budżet Unii Europejskiej na lata 2014-2020 jest na tyle ważny, że dopłaty powinny stanowić duże
wsparcie finansowe dla gospodarstw polskich rolników. Kwoty te powinny być równe w całej Unii.
Rada Ministrów w dniu 31 maja br. ustaliła priorytety prezydencji polskiej w Unii Europejskiej
na 6-cio miesięczny okres. W ramach tych priorytetów Rada Ministrów uważa za najważniejsze
bezpieczeństwo Europy. Podkreśla, że sprawa reformy wspólnej polityki rolnej i rozwoju obszarów
wiejskich jest sprawą dla Polski priorytetową. W takiej sytuacji kwestia apelowania przez nas
o wyrównanie dopłat bezpośrednich dla polskich rolników jest już bezzasadna, bo robi to polska
prezydencja. Ponadto w dzisiejszej wypowiedzi Minister Marek Sawicki podkreśla, że jako
przedstawiciel Rządu również będzie robił wszystko, aby te dopłaty były zrównane.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze inne wnioski ?
Radny Wojciech Łęczycki stwierdził, że nie rozumie podanych powodów, dla których Radny
Marek Plichta jest za nie wprowadzaniem tego punktu do porządku obrad. Ma przecież prawo
wypowiedzieć się w momencie głosowania. Stoi na stanowisku, że wniosek o wprowadzenie tego
punktu po porządku obrad jest wnioskiem dalej idącym i należy go przegłosować. Ponadto trzeba
dać szansę wypowiedzenia się wszystkim Radnym, co sądzą na ten temat. Podając konkretny
przykład to Węgry mają w tej chwili dwukrotnie większe dopłaty rolnicze niż nasze. Nie ulega więc
żadnej dyskusji, że sprawa ta powinna być jak najszybciej uregulowana.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że pod głosowanie będzie poddany każdy zgłoszony wniosek.
Następnie zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos ?
Radny Bartłomiej Kurkus stwierdził, że zgadza się z tym, co powiedział Radny Marek Plichta,
ale Rząd swoją politykę prowadzi na szczeblu centralnym i europejskim. My jako samorząd lokalny
po to tu jesteśmy, żeby wypowiedzieć swoje zdanie na ten temat i przekazać je Rządowi po to,
by te działania były silniejsze. Jeżeli wypowiedzą się powiaty i gminy, to Rząd będzie widział,
że małe społeczności lokalne również dostrzegają wagę problemu. Tym bardziej, że tą półroczną
prezydencję, trzeba w jakiś sposób wykorzystywać. Bardzo dobrze, że Minister dostrzega i popiera
tą sprawę, ale ważne jest też, aby miał od dołu silny głos samorządów, które są przedstawicielami
lokalnych społeczeństw. Uważa, że podjęcie takiej intencyjnej uchwały jest wskazane.
Radny Piotr Dymowski zwrócił uwagę, że do tej pory padł wniosek i kontrwniosek i w tym
momencie nie potrzebna jest prowadzona dyskusja. Szkoda, że Radny Bartłomiej Kurkus nie
poinformował, czyj to był pomysł, aby podjąć tą uchwałę. Poinformował, że pomysłodawcą projektu
tej uchwały jest Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który w czasie swoich
rządów w ogóle nie chciał dopłat dla rolników. Radny uważa, że jest to tylko przedwyborcza
propaganda polityczna. Można byłoby zastanawiać się nad tematem, gdyby poważnie nie zajął się
już tym Rząd. Zarówno Premier Donald Tusk jak i Minister Marek Sawicki też chcą tych dopłat
i robią w tym kierunku wszystko, aby tak było.
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wkraczali do polityki. Rada powinna zajmować się sprawami merytorycznymi. Następnie udzielił
głosu Staroście.
Starosta Siedlecki Zygmunt Wielogórski powiedział, że należy wykazać troskę o to, żeby
w okresie zbliżającej się kampanii wyborczej do Sejmu nie podejmować tematów prezentowanych
tylko przez jedną partię. Gdyby decyzja o podjęciu przedmiotowej uchwały zapadła do dnia
31 maja br., kiedy to nie były jeszcze ogłoszone priorytety, wtedy ten głos poparcia miałby jakiś
sens. W sytuacji, kiedy Rząd przyjął już trzy priorytety, które chce prezentować, Rada Powiatu
chcąc podąć uchwałę w kwestii, która została już rozstrzygnięta przez podmiot uprawniony do
dyskusji, nie ma do tego odpowiedniej podstawy prawnej. Jest to tylko uchwała stricte polityczna.
Do tej pory Rada Powiatu wystrzegała się takich uchwał. Zarząd Powiatu stanął na stanowisku, że
wobec ogłoszenia priorytetów w monitorze rządowym, rozstrzyganie tej sprawy i dopingowanie
kogokolwiek do tego, żeby podejmować uchwały intencyjne w tej kwestii jest opowiedzeniem się
politycznym, bo pomysł wyszedł od lidera jednej z partii. Jeszcze raz podkreślił, że miałoby to sens
przed dniem 31 maja br. Po tej dacie, kiedy jest już oficjalny projekt rządowy, podjęcie tej uchwały
nie ma żadnego uzasadnienia.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski zapytał, czy są jeszcze jakieś wnioski ?
Ponieważ inne wnioski nie zostały zgłoszone, przystąpił do głosowania nad wnioskiem zgłoszonym
przez Radnego Bartłomieja Kurkusa.
Zapytał, kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad punktu: „Podjęcie Uchwały w sprawie
uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat
rolniczych dla Polski” ?
- „za” przyjęciem wniosku Radnego Bartłomieja Kurkusa głosowało 7 Radnych
- „przeciw’ głosowało 12 Radnych
- „wstrzymujących się”
0
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 Radnych
7 głosami „za’ i 12 głosami ‘przeciw” przy braku głosów „wstrzymujących się” odrzuciła wniosek
Radnego Bartłomieja Kurkusa, a tym samym nie wyraziła zgody na wprowadzenie do porządku
obrad punktu: „Podjęcie Uchwały w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji
w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski.
Stwierdził, że był to wniosek dalej idący, wobec tego nie ma potrzeby przeprowadzania głosowania
nad wnioskiem zgłoszonym przez Radnego Marka Plichty. Następnie zapytał, kto jest za
przyjęciem porządku obrad w wersji, którą Radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji ?
„za” przyjęciem tego porządku obrad głosowało 19 Radnych
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się według przyjętego porządku obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Otwarcie obrad.
Wnioski do porządku obrad.
Wręczenie Nagród Starosty Siedleckiego za 2010 rok.
Podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu dla dzieci „Bezpiecznie na wsi” i wręczenie nagród
laureatom.
Wręczenie pucharów za osiągnięcia na Mazowieckich Igrzyskach Dzieci i Młodzieży.
Podsumowanie Powiatowych Mistrzostw Wiejskich Szkół Podstawowych i Powiatowej
Gimnazjady Ludowych Zespołów Sportowych i wręczenie pucharów dla najlepszych szkół
podstawowych i gimnazjów.
Przyjęcie protokółu z IX Sesji Rady Powiatu.
Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.
Przyjęcie informacji z działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obszarze
Powiatu Siedleckiego w 2010 roku.
Przyjęcie informacji z działalności Związku Spółek Wodnych w Siedlcach w 2010 roku.
Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze Powiatu
Siedleckiego w 2010 roku.
Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze Powiatu Siedleckiego
w 2010 roku.
Przyjęcie informacji o aktualnym stanie środowiska na obszarze Powiatu Siedleckiego.
Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Siedleckiego
na lata 2004 – 2015”.
Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Siedleckiego
na lata 2004-2015”.
Przyjęcie informacji o przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie Siedleckim w okresie
2010/2011.
Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu zapobiegania przestępczości
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego” w roku 2010.
Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania planu finansowego
za 2010 rok samorządowej instytucji kultury pn.: „Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”
w Chlewiskach.
Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego Sprawozdania finansowego Powiatu
Siedleckiego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok.
Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia „informacji o stanie mienia Powiatu Siedleckiego
za 2010 rok.
Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Siedleckiego
za 2010 rok.
Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Siedlcach absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2010 rok..
Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Powiatu
Siedleckiego.
Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Siedleckiego na lata 2011-2014.
Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi
i ich przechowywanie.
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realizowanych przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej
osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2011 roku.
27. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych
28. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2011-2020”.
29. Przyjęcie sprawozdania z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu
w Siedlcach za I półrocze 2011 roku.
30. Informacja Przewodniczącego Rady.
31. Interpelacje i zapytania Radnych.
32. Zakończenie obrad.
Ad. 3.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 3, tj. „Wręczenie
Nagród Starosty Siedleckiego za 2010 rok”. Poinformował, że Laureatami tej nagrody zostali
Panowie Jan Kublik i Janusz Krysiak. O przedstawienie sylwetek i działalności obu Panów poprosił
Pana Kazimierza Olszewskiego.
Kierownik Wydziału Spraw Społecznych Kazimierz Olszewski poinformował, że zgodnie
z nowymi zasadami, od bieżącego roku Nagroda Starosty przyznawana jest w dwóch Dziedzinach.
Kapitułę Nagrody stanowi Zarząd Powiatu Siedleckiego.
W dniu dzisiejszym nagrodzeni zostaną Laureaci XII Edycji Nagrody Starosty Siedleckiego.
Do grona 53 Laureatów z poprzednich lat dołączą dwie zacne osoby i tak: Nagrodę Starosty
w Dziedzinie Działalności Społecznej, Samorządowej i Ofiarności w Służbie Publicznej za
2010 rok otrzymał Pan Jan Kublik, a w Dziedzinie Działalności Gospodarczej za 2010 rok
otrzymał Pan Janusz Krysiak. W tym miejscu Pan Kazimierz Olszewski przedstawił sylwetki
i dotychczasowe osiągnięcia nagrodzonych osób. (Decyzja przyznania Nagrody wraz
z charakterystyką Pana Jana Kublika stanowi załącznik nr 2 a Pana Janusza Krysiaka załącznik
nr 3 do protokółu).
Statuetki, dyplomy, nagrody pieniężne i kwiaty Laureatom wręczyli:
Starosta Siedlecki – Zygmunt Wielogórski, Przewodniczący Rady Henryk Brodowski, Wicestarosta
Siedlecki Józefa Rychlik i Wiceprzewodniczący Rady Dariusz Jasiński.
Panowie Jan Kublik i Janusz Krysiak podziękowali za uhonorowanie Ich osób i docenienie
wieloletniej pracy.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski podziękował Panu Kazimierzowi Olszewskiemu za
poprowadzenie tego punktu a Laureatom jeszcze raz pogratulował i życzył pomyślności
oraz dalszych sukcesów.
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Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 4, tj. „Podsumowanie
Ogólnopolskiego Konkursu dla dzieci „Bezpiecznie na wsi” i wręczenie nagród Laureatom”.
O poprowadzenie tego punktu poprosił Pana Marka Zająca.
Kierownik Referatu Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego Placówki Terenowej
w Siedlcach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Marek Zając poinformował,
że KRUS od lat dba o edukację w zakresie bezpieczeństwa osób pracujących w gospodarstwach
rolnych, w tym także najmłodszych. Efektem tego jest organizowany w tym roku I Ogólnopolski
Konkurs Plastyczny pod nazwą „Bezpiecznie na wsi” przeznaczony dla uczniów szkół
podstawowych. Konkurs ten został objęty honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi Pana Marka Sawickiego i patronatem medialnym czasopisma „Agro Serwis”.
Współorganizatorami byli dyrektorzy szkół podstawowych, urzędy gmin, a na etapie powiatowym
Starostwo Powiatowe w Siedlcach. Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań
w środowisku pracy, zgodnych z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie
rolnym, a także zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo dzieci wiejskich w trakcie ich zabaw
i obecności w pobliżu osób wykonujących prace rolnicze. W konkursie wzięło udział 242 uczniów.
Najlepsze prace z etapów gminnych zostały zakwalifikowane do etapu powiatowego. Nagrody
ufundowało Starostwo Powiatowe w Siedlcach i Oddział Regionalny KRUS w Warszawie.
W kategorii wiekowej klas 4-6 I miejsce zdobyła Patrycja Ciulak ze Szkoły Podstawowej
w Krześlinie. II miejsce zdobyła Aleksandra Głuchowska ze Szkoły Podstawowej Krzesk – Królowa
Niwa, III miejsce – Anna Bajbert ze Szkoły Podstawowej w Gołąbku. Wyróżnienie otrzymała
Ewelina Wierzbicka ze Szkoły Podstawowej w Nowym Bartkowie.
W Kategorii klas 0-3 I miejsce zdobyła Patrycja Sarnowska ze Szkoły Podstawowej
w Suchożebrach, II miejsce – Julia Tomaszewska ze Szkoły Podstawowej w Radzikowie Wielkim,
III miejsce – Katarzyna Trojanowska ze Szkoły Podstawowej w Koszewnicy. Wyróżnienie
otrzymała Kinga Śledź ze Szkoły Podstawowej w Krzesku-Królowa Niwa.
Laureatom nagrody wręczali: Starosta Siedlecki – Zygmunt Wielogórski, Przewodniczący Rady
Powiatu – Henryk Brodowski, Zastępca Kierownika Placówki Terenowej KRUS w Siedlcach –
Agata Lewicka, Wicestarosta Siedlecki – Józefa Rychlik i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu –
Dariusz Jasiński.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski podziękował Panu Markowi Zającowi za
poprowadzenie tego punku. Wszystkim Laureatom jeszcze raz serdecznie pogratulował sukcesu
i życzył powodzenia w eliminacjach wojewódzkich, zaś rodzicom pogratulował posiadania tak
wspaniałych dzieci. Zaznaczył, że są one przyszłą wizytówką Powiatu Siedleckiego.
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Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 5, tj. „Wręczenie
pucharów za osiągnięcia na Mazowieckich Igrzyskach Dzieci i Młodzieży”. O poprowadzenie tego
punktu ponownie poprosił Pana Kazimierza Olszewskiego.
Kierownik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Kazimierz Olszewski poinformował,
że w ostatnich tygodniach sportowe drużyny szkolne Powiatu Siedleckiego odniosły bardzo duży
sukces, zdobywając medale podczas Finału Igrzysk Młodzieży Szkolnej rozgrywanych
w Ostrołęce. Doceniając ten wynik Starosta Siedlecki wspólnie z Przewodniczącym Rady
postanowił podziękować opiekunom tych drużyn, zapraszając ich na dzisiejszą sesję i wręczając
pamiątkowe puchary.
Za wywalczenie srebrnego medalu Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym
chłopców przez drużynę Szkoły Podstawowej w Mokobodach puchar otrzymuje Pan Jerzy
Głuchowski, który jest jednym z czołowych tenisistów stołowych naszego regionu. Kilkakrotnie
reprezentował samorząd Powiatu Siedleckiego w spartakiadach regionalnych.
Za wywalczenie brązowych medali na tych Igrzyskach przez drużynę Szkoły Podstawowej
w Mordach puchar otrzymuje Pan Wojciech Bobryk.
Puchary i nagrody rzeczowe opiekunom drużyn wręczyli: Starosta Siedlecki – Zygmunt Wielogórski
i Przewodniczący Rady – Henryk Brodowski.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski podziękował Panu Kazimierzowi Olszewskiemu za
poprowadzenie tej uroczystości a obu Panom Jerzemu Głuchowskiemu i Wojciechowi Bobrykowi
serdecznie pogratulował i życzył osiągania jak największych sukcesów.
Ad. 6.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 6, tj. „Podsumowanie
Powiatowych Mistrzostw Wiejskich Szkół Podstawowych i Powiatowej Gimnazjady Ludowych
Zespołów Sportowych i wręczenie pucharów dla najlepszych szkół podstawowych i gimnazjów”.
O poprowadzenie tego punktu poprosił Pana Kazimierza Sitkiewicza.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatowej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe Kazimierz
Sitkiewicz na wstępie podziękował za umożliwienie, już kolejny raz, wręczenia pucharów
najlepszym szkołom za osiągnięte wyniki w sporcie na sesji Rady Powiatu. Jest to efekt
kilkumiesięcznej rywalizacji sportowej, w której wzięło udział ponad 30 szkół podstawowych
i 30 gimnazjów z terenu Powiatu Siedleckiego.
W Powiatowej Gimnazjadzie Ludowych Zespołów Sportowych I miejsce zajęło Gimnazjum
w Skórcu, II miejsce zajęło Gimnazjum w Mokobodach, III miejsce – Gimnazjum w Seroczynie,
IV miejsce – Gimnazjum w Przesmykach, V miejsce – Gimnazjum w Żeliszewie i VI – Gimnazjum
w Wodyniach.
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Podstawowych. Ogłosił, że I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Mokobodach, II miejsce –
Szkoła w Krzesku – Królowa Niwa, III miejsce Szkoła w Golicach, IV miejsce – Szkoła w Skórcu,
V miejsce – Szkoła w Żeliszewie i VI miejsce – Szkoła w Wiśniewie.
O odebranie pucharów z rąk Starosty Siedleckiego Zygmunta Wielogórskiego i Przewodniczącego
Rady Henryka Brodowskiego poprosił przedstawicieli wszystkich wymienionych szkół.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski pogratulował osiągniętych wyników. Podkreślił,
że świadczą one o tym, że sport w naszym powiecie rozwija się, że mamy wspaniałych nauczycieli
i ambitną młodzież. Podziękował również Panu Kazimierzowi Sitkiewiczowi za poprowadzenie tej
uroczystości.
Ad. 7.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 7, tj. „Przyjęcie
protokółu z IX Sesji Rady Powiatu”. Nadmienił, że protokół z ostatniej sesji był do wglądu w Biurze
Rady. Zapytał, czy ktoś ma jakieś uwagi ?
Radny Marek Gorzała stwierdził, że tym razem ma uwagi do tego protokółu. Dotyczą one
wypowiedzi Pana Starosty. Pomimo tego, że zgłaszał je wcześniej, to wypowiedź ta nie została
uściślona do końca. Chodzi o słowo „kiedyś” wypowiedziane przez Starostę, które, Jego zdaniem
na poprzedniej sesji nie padało. Zdaniem Radnego słowo to nie może pozostać w protokóle.
Starosta Zygmunt Wielogórski poprosił o przytoczenie tego fragmentu protokółu.
Radny Marek Gorzała przytoczył ten fragment: „...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... „.
Starosta Zygmunt Wielogórski stwierdził, że jest to prawda i tak powiedział.
Przewodniczący Rady uważa, że jeżeli Starosta potwierdza, że tak powiedział, to nie ma powodu
i takiej mocy, aby to słowo zastępować konkretną datą, kiedy to było. Jeżeli zaś Starosta uzna za
stosowne, aby to zmienić, to korekta zostanie dokonana. Zarówno cała Rada jak i jej
Przewodniczący nie ma takiej mocy ani uprawnień, aby wymusić na Staroście dokonanie korekty
wypowiedzianych przez Niego słów. Następnie zapytał, czy są jeszcze jakieś uwagi do protokółu ?
Ponieważ innych uwag nikt nie zgłosił, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem
protokółu z IX Sesji Rady Powiatu w Siedlcach ?
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- „przeciw” 0,
- „wstrzymujących się” – 1 Radny
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 Radnych, 18 głosami „za”
przy braku głosów „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęła protokół z IX Sesji Rady
Powiatu w Siedlcach.
Ad. 8.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 8 porządku obrad,
tj. „Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu”. Nadmienił, że sprawozdanie z pracy
Zarządu sporządzone za okres od 18 kwietnia do 30 maja 2011 roku wszyscy Radni otrzymali.
Zapytał, czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać głos ?
Starosta Siedlecki Zygmunt Wielogórski przypomniał, że został w swoim czasie upoważniony
przez Radnych do reprezentowania Rady przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym
w Warszawie w sprawie wniesionej przez Radnego Bartłomieja Kurkusa. Poinformował, że w dniu
27 maja br. odbyła się rozprawa, na której skarga została oddalona, co oznacza, że Rada działa
legalnie od samego początku.
Przewodniczący Rady podziękował Staroście za informację i zapytał, czy są pytania ?
Po chwili stwierdził, że pytań nie ma, co oznacza, że sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu
zostało przez Radę Powiatu przyjęte.
(Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu)
Ad. 9.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 9 porządku obrad,
tj. „Przyjęcie informacji z działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obszarze Powiatu
Siedleckiego w 2010 roku”. Nadmienił, że szczegółową informację na ten temat otrzymali wszyscy
Radni. Przygotowała ją Pani Barbara Braksal – Kierownik Oddziału w Siedlcach Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Była ona rozpatrywana i przyjęta przez Komisję
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Następnie zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos ?
Stwierdziwszy, że głosów do dyskusji nie ma, oznajmił, że Rada Powiatu przyjęła informację
z działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obszarze Powiatu Siedleckiego
w 2010 roku. Stanowi ona załącznik nr 5 do niniejszego protokółu.
Ad. 10.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 10 porządku obrad,
tj. „Przyjęcie informacji z działalności Związku Spółek Wodnych w Siedlcach w 2010 roku”.
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Lipiński – Dyrektor Związku Spółek Wodnych w Siedlcach. Była ona rozpatrywana i przyjęta przez
Komisję Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Następnie zapytał, czy ktoś chciałby zabrać
głos ?
Ponieważ głosów do dyskusji nie było, stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła informację
o działalności Związku Spółek Wodnych w Siedlcach w 2010 roku. Stanowi ona załącznik nr 6 do
niniejszego protokółu.
Ad. 11.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 11 porządku obrad,
tj. „Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze Powiatu
Siedleckiego w 2010 roku”. Poinformował, że informację tą, przygotowaną przez Pana Bogdana
Tarczyńskiego – Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach otrzymali wszyscy Radni. Była
ona tematem obrad Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Komisja informację
przyjęła. Następnie zapytał, czy ktoś ma pytania ?
Ponieważ pytań nie było, stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła informację o stanie bezpieczeństwa
sanitarno-weterynaryjnego na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2010 roku”. Stanowi ona
załącznik nr 7 do niniejszego protokółu.
Ad. 12.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 12 porządku obrad,
tj. „Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze Powiatu Siedleckiego
w 2010 roku”. Poinformował, że informację przygotowała Pani Jolanta Kowalska – Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach. Była ona rozpatrywana i przyjęta przez Komisję
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisję Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia
i Opieki Społecznej. Zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach Jolanta Kowalska poinformowała,
że od dnia 30 maja br. został wznowiony przy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Siedlcach punkt szczepień, w którym wykonywane są wszystkie szczepienia związane
z podróżami do krajów egzotycznych i nie tylko. Jest to ważna informacja, z uwagi na to,
że zbliżają się wakacje. Do tej pory mieszkańcy Powiatu Siedleckiego i Miasta Siedlce mogli
zaszczepić się od chorób egzotycznych w Wojewódzkiej Stacji w Warszawie. Zaprosiła wszystkich
chętnych do szczepienia się na miejscu, które wykonywane są dwa razy w tygodniu. We wtorki
od rana i w czwartki po godzinie 1500.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski podziękował za informację i zapytał, czy ktoś ma
pytania ?
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sanitarnego na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2010 roku. Stanowi ona załącznik nr 8 do
niniejszego protokółu.
Ad. 13.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 13 porządku obrad,
tj. „Przyjęcie informacji o aktualnym stanie środowiska na obszarze Powiatu Siedleckiego”.
Poinformował, że informacja ta została przygotowana przez Panią Aleksandrę Dziwulską –
Kierownika Delegatury w Mińsku Mazowieckim Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Była ona rozpatrywana i przyjęta przez Komisję Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
Następnie zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos ?
Ponieważ głosów do dyskusji nie było, stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła informację o aktualnym
stanie środowiska na obszarze Powiatu Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 9 do niniejszego
protokółu.
Ad. 14.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 14 porządku obrad,
tj. „Przyjęcie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Siedleckiego na
lata 2004-2015”. Poinformował, że sprawozdanie było omawiane przez Komisję Rolnictwa,
Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Komisja sprawozdanie przyjęła. Następnie zapytał, czy są
pytania ?
Stwierdziwszy, że pytań nie ma, oznajmił, że Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z realizacji
Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Siedleckiego na lata 2004-2015”. Stanowi ono załącznik
nr 10 do niniejszego protokółu.
Ad. 15.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 15 porządku obrad,
tj. „Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Siedleckiego na
lata 2004-2015”. Poinformował, że sprawozdanie było omawiane i przyjęte przez Komisję
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Następnie zapytał, czy ktoś ma pytania ?
Stwierdziwszy, że pytań nie ma, oznajmił, że Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z realizacji
Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Siedleckiego na lata 2004-2015”. Stanowi ono
załącznik nr 11 do niniejszego protokółu.
Ad. 16.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 16 porządku obrad,
tj. „Przyjęcie informacji o przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie Siedleckim w okresie
2010/2011”.
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Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. Następnie zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos ?
Ponieważ głosów do dyskusji nie było, stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła informację o przebiegu
akcji zimowej na drogach w Powiecie Siedleckim w okresie 2010/2011. Stanowi ona załącznik
nr 12 do niniejszego protokółu.
Ad. 17.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 17 porządku obrad,
tj. „Przyjęcie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu zapobiegania przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w roku 2010”. Nadmienił,
że sprawozdanie to otrzymali wszyscy Radni. Było ono rozpatrywane i pozytywnie zaopiniowane
przez Komisję Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. Następnie zapytał,
czy ktoś ma pytania ?
Ponieważ pytań nie było, stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z realizacji
Powiatowego Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli
i porządku publicznego w roku 2010. Stanowi ono załącznik nr 13 do niniejszego protokółu.
Ad. 18.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 18 porządku obrad,
tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania planu finansowego
za 2010 rok samorządowej instytucji kultury pn.: „Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”
w Chlewiskach”. (Projekt tej Uchwały stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokółu).
Poinformował, że Sprawozdanie to było rozpatrywane i pozytywnie zaopiniowane przez Komisję
Rewizyjną, Komisję Budżetu oraz Komisję Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.
(Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2010 rok samorządowej instytucji kultury pn.:
„Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach stanowi załącznik nr 15 do protokółu).
Przewodniczący zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos ?
Stwierdziwszy, że głosów do dyskusji nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
podjęciem Uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z wykonania planu finansowego
za 2010 rok samorządowej instytucji kultury pn.: „Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”
w Chlewiskach” ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 19 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 Radnych jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr X/43/2011 w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z wykonania planu finansowego
za 2010 rok samorządowej instytucji kultury pn.: „Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”
w Chlewiskach”. Stanowi ona załącznik nr 16 do niniejszego protokółu.
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Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 19 porządku obrad,
tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego Sprawozdania finansowego Powiatu
Siedleckiego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok”.
(Projekt tej Uchwały stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokółu, Sprawozdanie finansowe
Powiatu Siedleckiego za 2010 rok stanowi załącznik nr 18 a Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Siedleckiego za 2010 rok stanowi załącznik nr 19 do protokółu).
Przewodniczący poinformował, że oba sprawozdania były rozpatrywane i pozytywnie zaopiniowane
przez Komisję Rewizyjną i Komisję Budżetu. Ponadto sprawozdanie z wykonania budżetu
za 2010 rok pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Zespół
w Siedlcach. Uchwałę Nr 199/S/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonym
przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu otrzymali wszyscy Radni. Każdy się z nią zapoznał więc,
według Niego, nie ma potrzeby odczytywania jej w całości. (Uchwała 199/S/11 stanowi załącznik
nr 20 do protokółu)
Zapytał jednak Radnych, czy ma odczytać treść tej Uchwały ?
Radni jednogłośnie stwierdzili, że nie ma potrzeby odczytywania tej Uchwały.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos ?
Stwierdziwszy, że głosów do dyskusji nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
podjęciem Uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego Sprawozdania finansowego Powiatu
Siedleckiego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 19 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 Radnych jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr X/44/2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego Sprawozdania finansowego Powiatu
Siedleckiego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok. Stanowi ona załącznik
nr 21 do niniejszego protokółu.
Ad. 20.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 20 porządku obrad,
tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za
2010 rok”. (Projekt tej Uchwały stanowi załącznik nr 22, a informacja o stanie mienia Powiatu
Siedleckiego za 2010 rok stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokółu)
Poinformował, że informację o stanie mienia rozpatrywała i pozytywnie zaopiniowała Komisja
Rewizyjna i Komisja Budżetu. Następnie zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos ?
Stwierdziwszy, że głosów do dyskusji nie ma, przystąpił do głosowania.
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Siedleckiego za 2010 rok ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 19 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 Radnych jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr X/45/2011 w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za
2010 rok. Stanowi ona załącznik nr 24 do niniejszego protokółu.
Ad. 21.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 21 porządku obrad,
tj.: „Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Siedleckiego
za 2010 rok”. (Projekt tej Uchwały stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokółu)
Poinformował, że projekt tej Uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu.
Zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos ?
Radny Kazimierz Prochenka zapytał jaka jest różnica między skonsolidowanym bilansem
a sprawozdaniem finansowym powiatu za 2010 rok ?
Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik o udzielenie odpowiedzi.
Skarbnik Powiatu Pelagia Piątek odpowiedziała, że obowiązek sporządzania skonsolidowanego
bilansu i sprawozdania finansowego wynika z ustawy o finansach publicznych. Sprawozdanie
finansowe obejmuje bilans z wykonania budżetu powiatu, łączny bilans samorządowych jednostek
budżetowych podległych powiatowi, czyli jednostek organizacyjnych powiatu bez instytucji kultury,
łączny rachunek zysków i strat budżetu powiatu i samorządowych jednostek budżetowych oraz
łączne zestawienie zmian w funduszu również z tych jednostek z wyłączeniem instytucji kultury.
Skonsolidowany bilans obejmuje wszystkie instytucje powołane przez powiat i podległe powiatowi
łącznie z tymi, które posiadają osobowość prawną. W naszym powiecie jest to tylko jedna
instytucja – Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach. Bilans skonsolidowany obejmuje
również wyniki finansowe instytucji kultury. Różni się tym od bilansu łącznego samorządowych
jednostek budżetowych, że w bilansie skonsolidowanym wyłączamy wzajemne należności
i zobowiązania pomiędzy jednostkami budżetowymi powiatu. W bilansie skonsolidowanym
wyłączono kwotę 6.992 złote i 20 groszy wzajemnych należności i zobowiązań z tytułu kosztów
utrzymania za użytkowanie pomieszczeń w budynku Starostwa przez jednostki, które zajmują
pomieszczenia, tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatową Poradnię PsychologicznoPedagogiczną i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Z bilansu wyłączono również kwotę
1.587 złotych i 49 groszy z tytułu rozliczenia pomiędzy budżetem powiatu a jednostką budżetową,
tj. Starostwem Powiatowym z tytułu należności i zobowiązań wzajemnych z tytułu VAT i opłaty
ewidencyjnej, która nie jest dochodem powiatu a została ujęta w wynikach na kontach bilansowych
w budżecie powiatu.

- 15 Przewodniczący Rady podziękował Pani Skarbnik za wyjaśnienie i zapytał, czy ktoś chciałby
jeszcze zabrać głos ?
Stwierdziwszy, że głosów do dyskusji nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
podjęciem Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Siedleckiego za
2010 rok ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 19 Radnych
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 Radnych
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr X/46/2011 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu
Powiatu Siedleckiego za 2010 rok. Stanowi ona załącznik nr 26 do niniejszego protokółu.
Ad. 22.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 22 porządku obrad,
tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Siedlcach absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2010 rok”. (Projekt tej Uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokółu)
W tym miejscu udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej z prośbą o zapoznanie
Radnych z wnioskiem Komisji w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał Okniński poinformował, że Komisja po zapoznaniu
się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2010 rok, sprawozdaniem finansowym
Powiatu Siedleckiego za 2010 rok, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu
z wykonania budżetu i informacją o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 2010 rok przygotowała
wniosek w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2010 rok i przesłała go do Regionalnej
Izby Obrachunkowej Zespół w Siedlcach. Następnie odczytał treść wniosku Komisji bez
uzasadnienia z uwagi na jego obszerność. (Wniosek stanowi załącznik nr 28 do protokółu)
Radni wyrazili zgodę, aby uzasadnienia nie czytać.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski stwierdził, że Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie Zespół w Siedlcach uchwaliła, że nie wnosi uwag do wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Siedlcach z tytułu wykonania budżetu
Powiatu za 2010 rok. Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej wszyscy
Radni otrzymali, zatem nie ma potrzeby odczytywania jej w całości. Zapytał, czy Radni wyrażają na
to zgodę ?
Radni jednogłośnie uznali, że nie ma potrzeby odczytywania tej Uchwały.
(Uchwała Nr 280/S/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Siedlcach z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu w Siedlcach dotyczącym absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2010 rok stanowi
załącznik nr 29 do protokółu)

- 16 Przewodniczący Rady odczytał projekt Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu
w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok w części dotyczącej podstawy
prawnej i otworzył dyskusję.
Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Kurkus powiedział,
że osobiście ma pewien dylemat oceniając wykonanie budżetu za okres poprzedniej kadencji,
ponieważ nowa kadencja rozpoczęła się pod koniec 2010 roku. Głosując w sprawie absolutorium
głosujemy tak naprawdę na poprzedni Zarząd Powiatu, gdyż to on głównie odpowiedzialny był za
realizację budżetu. Jednak z punktu widzenia formalnego i prawnego głosowanie jest za
udzieleniem absolutorium obecnemu Zarządowi.
W imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że w tej sytuacji nie wypada Radnym Klubu
głosować inaczej, jak tylko za jednogłośnym udzieleniem absolutorium. Jednak w kolejnych latach
Klub PiS będzie bacznie przyglądał się pracy Zarządu.
Przewodniczący Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego Dariusz Jasiński
zabierając głos w imieniu Klubu powiedział, że Radnymi Klubu PSL nie targają takie dylematy.
Oceniając pracę Zarządu kierują się tylko i wyłącznie efektami, które zostały osiągnięte w roku
ubiegłym i stanem budżetu. Był to rok, w którym udało się wykonać wiele zadań inwestycyjnych.
Radni Klubu PSL będą głosowali za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu. Podkreślił,
że do sukcesu ubiegłorocznego budżetu przyczynił się przede wszystkim Starosta Zygmunt
Wielogórski, który funkcję tą sprawował poprzednio i sprawuje obecnie. Trzeba też podziękować
wszystkim tym, którzy pracowali na te efekty w ubiegłej kadencji i w ubiegłym roku.
Starosta Siedlecki Zygmunt Wielogórski powiedział, że słysząc deklarację głosowania
największych dwóch Klubów za udzieleniem absolutorium, jako Przewodniczący poprzedniego
i obecnego Zarządu Powiatu może już podziękować za takie głosowanie. Budżet Powiatu
w 2010 roku po stronie dochodowej był wyższy prawie o 13,5 miliona od roku poprzedniego,
a rok poprzedni nie należał też do tych złych. Były to czasy dynamicznego wzrostu dochodów
budżetowych z roku na rok, przede wszystkim w zakresie środków na wydatki majątkowe,
co z punktu widzenia rozwojowego jest niezwykle istotne. Sumujemy też budżet, który po stronie
wydatków zamykał się kwotą ponad 52 milionową na planowane 54 miliony. Należy brać jednak
pod uwagę, że w planowanej kwocie liczona była również pożyczka w wysokości 1,5 miliona
złotych, której udało się nie wziąć i wejść w nowy 4-letni okres bez zadłużenia. Powiat jest
w sytuacji czystej, bo otrzymał budżet, w którym wydatki majątkowe wynosiły 28 milionów,
a wydatki bieżące 23 miliony, w tym wydatki remontowe. Za to, że było to możliwe, podziękował
całej poprzedniej Radzie i wszystkim tym, którzy są kontynuatorami tej pracy w obecnej Radzie.
Kończąc, Starosta jeszcze raz podziękował Radzie za zgodę na podejmowanie działań, Zarządowi
za zgodne działanie i współdziałanie, służbom inwestycyjnym i finansowym za dobrą pracę.

- 17 Podziękował również wszystkim naszym partnerom, tym obecnym i nieobecnym za to,
że uczestniczyli w naszych inwestycjach. W szczególności podziękował Marszałkowi Województwa
Mazowieckiego, Wojewodzie Mazowieckiemu, jak również samorządom gminnym.
Starosta powiedział, że w pozytywnym sumowaniu inwestycji należy dostrzec, że w tym budżecie
znalazły się także środki na tzw. „wrażliwość społeczną”. W pełni zaspokojone były potrzeby
naszych szkól, potrzeby z zakresu kultury i sportu. Znalazły się również pieniądze na pomoc
społeczną. Było to możliwe dzięki aktywności poszczególnych kierowników jednostek, za co im
podziękował.
Starosta przyznał, że trzeba było włożyć bardzo dużo wysiłku, aby wszystko zakończyło się
pozytywnie.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski uważa, że należą się podziękowania i gratulacje tak
byłym członom Zarządu jak i obecnym. Obecnemu Zarządowi życzył, aby jego członkowie brali
przykład z poprzedniego Zarządu i dążyli do tego, żeby budżet Powiatu był jak najlepszy.
Pani Skarbnik pogratulował za bardzo dobre zarządzanie budżetem. Następnie zapytał, kto
chciałby jeszcze zabrać głos ?
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu zamknął dyskusję i przystąpił do głosowania.
Zapytał, kto jest za podjęciem Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Siedlcach
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok” ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 19 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 Radnych jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr X/47/2011 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Siedlcach absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2010 rok i odczytał § 1 i § 2 tej Uchwały. Stanowi ona załącznik nr 30
do niniejszego protokółu.
Ad. 23.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 23 porządku obrad,
tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Powiatu
Siedleckiego”. Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 31 do protokółu), pozytywnie
zaopiniowała Komisja Budżetu i Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku
Pracy. Następnie zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos ?
Stwierdziwszy, że głosów do dyskusji nie ma, 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

- 18 Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 Radnych jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr X/48/2011 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Powiatu
Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 32 do niniejszego protokółu.
Ad. 24.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 24 porządku obrad,
tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Siedleckiego na lata 2011-2014”. Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 33
do protokółu) pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa
Publicznego i Rynku Pracy. Wyjaśnił, że projekt tej Uchwały jest konsekwencją podjęcia Uchwały
poprzedniej. Następnie zapytał, czy są pytania ?
Stwierdziwszy, że pytań nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem Uchwały
w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego
na lata 2011-2014 ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 19 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 Radnych jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr X/49/2011 w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Siedleckiego na lata 2011-2014. Stanowi ona załącznik nr 34 do niniejszego protokółu.
O godzinie 1550 salę obrad opuścił Radny Piotr Dymowski. Od tej pory w sesji bierze udział 18 Radnych.

Ad. 25.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 25 porządku obrad,
tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich
przechowywanie”. Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 35 do protokółu) pozytywnie
zaopiniowała Komisja Budżetu i Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku
Pracy. Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?
Stwierdziwszy, że głosów do dyskusji nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
podjęciem tej Uchwały ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 18 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 18 Radnych jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr X/50/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich
przechowywanie. Stanowi ona załącznik nr 36 do niniejszego protokółu.
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Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 26 porządku obrad,
tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadaniowym i finansowym
realizowanych przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2011 roku”. Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 37 do protokółu) pozytywnie
zaopiniowała Komisja Budżetu i Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.
Pozytywną opinię wydała również Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych
przy Staroście Siedleckim (załącznik nr 38 do protokółu). Następnie zapytał, czy są pytania ?
Stwierdziwszy, że pytań nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem Uchwały
w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadaniowym i finansowym realizowanych przez Powiat
Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 18 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 18 Radnych jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr X/51/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadaniowym i finansowym
realizowanych 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 39 do niniejszego protokółu.
Ad. 27.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 27 porządku obrad,
tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Siedlecki w 2011 roku”.
Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 40 do protokółu) pozytywnie zaopiniowała
Komisja Budżetu i Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Następnie
zapytał, czy ktoś ma pytania ?
Stwierdziwszy, że pytań nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem
przedmiotowej Uchwały ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 18 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 18 Radnych jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr X/52/2011 w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Siedlecki w 2011
roku. Stanowi ona załącznik nr 41 do niniejszego protokółu.

- 20 Ad. 28.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 28 porządku obrad,
tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2011-2020”. Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 42 do
protokółu) pozytywnie zaopiniowała Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.
Następnie zapytał, czy ktoś ma pytania ?
Stwierdziwszy, że pytań nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem Uchwały
w sprawie uchwalenia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata
2011-2020?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 18 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 18 Radnych jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr X/53/2011 w sprawie uchwalenia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2011-2020. Stanowi ona załącznik nr 43 do niniejszego protokółu.
Ad. 29.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 29 porządku obrad,
tj. „Przyjęcie sprawozdania z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu
w Siedlcach za I półrocze 2011 roku”. Poinformował, że sprawozdanie zostało przygotowane przez
Komisję Rewizyjną. Zapytał Przewodniczącego tej Komisji, czy chciałby zabrać głos ?
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał Okniński powiedział, że sprawozdanie otrzymali
wszyscy Radni. Jeżeli będą pytania, to chętnie na nie odpowie.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś ma pytania ?
Po chwili stwierdził, że brak pytań oznacza, że Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z kontroli
przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Siedlcach za I półrocze 2011 roku.
Stanowi ono załącznik nr 44 do niniejszego protokółu.
Ad. 30.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 30, tj. „Informacja
Przewodniczącego Rady”.
Przewodniczący przypomniał, że 19 czerwca br. odbędzie się VII Festyn „Krew dla Miasta
i Powiatu Siedlce”, podczas którego między innymi będzie można oddać krew, wykonać sobie
pomiar poziomu cukru, cholesterolu, ciśnienia krwi i badanie okulistyczne. Na ten Festyn
zaproszenia Radni otrzymali. Zachęcił wszystkich do wzięcia w nim udziału.

- 21 Przewodniczący poinformował Radnych, że Pan Kazimierz Koryciński wystosował do Rady
Powiatu pismo, w którym prosi o dokonanie zmiany gruntu leśnego na grunty rolne. Poprzednie
pisma w tej sprawie Pan Koryciński kierował do Starosty Siedleckiego. Ponieważ decyzje wydane
przez Starostę były odmowne, napisał do Rady. W związku z tym Przewodniczący przekazał
sprawę do rozpatrzenia przez Komisję Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz do
Zarządu Powiatu z prośbą o wyjaśnienie tej sprawy.
Przewodniczący nadmienił, że trzeba mieć na uwadze, że jest to typowa sprawa administracyjna,
więc na sposób jej załatwienia nie ma wpływu ani Przewodniczący Rady, ani też cała Rada,
ponieważ nie ma takich uprawnień. Jest to kompetencja Starosty.
Ad. 31.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 31, tj. „Interpelacje
i zapytania radnych”. Zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos ?
Radny Wojciech Klepacki powiedział, że na stronie Internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa
pojawiła się informacja o zakończonej procedurze prywatyzacji Spółki PKS w Siedlcach bez
wyboru oferenta. Nasza Rada zajmowała się sprawą PKS-u na sesji w miesiącu lutym br., na której
byli obecni wszyscy przedstawiciele Związków Zawodowych tej firmy i wówczas Starosta obiecał,
że jeżeli będzie taka sytuacja, która właśnie zaistniała, to Zarząd może ponownie „pochyli się” nad
tą sprawą. Zapytał Starosty, czy jest to możliwe ?
Przypomniał również, że Przewodniczący Rady obiecał wówczas związkowcom, że sprawę PKS-u
poruszy na sesji Rady Miasta Siedlce. Zapytał, jakie były efekty tych rozmów ?
Przewodniczący Rady przyznał, że na temat PKS-u nie rozmawiał, gdyż do tej pory nie był na
żadnej sesji Rady Miasta ze względu na brak czasu. Sytuacja dalej jest taka sama i jasna. Jeżeli
powstałby związek z Miastem Siedlce, to wówczas byłaby możliwość w jakiś sposób pomóc.
Osobiście jest zainteresowany tym, żeby PKS funkcjonował, bo ich autobusy obsługują trasy
dalekobieżne, co dla mieszkańców naszego Powiatu ma duże znaczenie. Jako Rada możemy
tylko zwracać się do Zarządu, czy do Rady Miasta o wspieranie i rozważenie możliwości
pozostawienia firmy PKS-u. Natomiast nie mamy wpływu na to, by ten PKS został w takiej,
czy innej formie. Inne PKS-y, w dużo gorszej kondycji finansowej pozostają i dają sobie radę.
W naszym PKS jest jedna, generalna sprawa. Jest restrukturyzacja i żeby firma ta funkcjonowała
prawidłowo, to trzeba zwolnić z pracy minimum 70 osób. Jest to posunięcie bolące, ale konieczne,
a tego nikt się nie chce podjąć.
Starosta Siedlecki Zygmunt Wielogórski poinformował, że Zarząd tą sprawą nie zajmował się
w ostatnim czasie, ponieważ nie ma w tej kwestii żadnych oficjalnych pism. Jak takie pismo
wpłynie, to Zarząd ponownie będzie analizował sytuację PKS-u.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos ?

- 22 Radny Marek Gorzała zapytał, jak przedstawiają się sprawy inwestycyjne, szczególnie na Gminie
Korczew i jaka jest sytuacja po przeprowadzonym przetargu, jeżeli chodzi o most i najazd
w Sosenkach i w jakim czasie można spodziewać się uzupełnienia dziur na jezdniach w Hołubli ?
Druga sprawa, którą chce poruszyć to taka, że jeżeli ktoś pyta o coś na sesji, komisji,
czy właściwego pracownika to chciałby, żeby odpowiedzi były przynajmniej ze sobą zbieżne.
W swoim czasie zapytał, czy jest jeszcze gwarancja na drogę Mordy – Czepielin i pracownik
Starostwa odpowiedział, że nie ma. Tymczasem na to samo pytanie, tylko zadane przez radnego
Miasta i Gminy Mordy odpowiedział, że jest gwarancja i ta odpowiedź jest właściwa.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że Radni mają do dyspozycji pięcioosobowy Zarząd Powiatu i to
do nich należy zwracać się w każdej sprawie. Przełożonym pracowników jest Starosta i to On ma
prawo zlecać pracownikom zadania i egzekwować ich wykonywanie. Jeżeli Radni będą tej zasady
przestrzegać, to nie będzie takich sytuacji.
Radny Marek Gorzała wyjaśnił, że pytanie to zadał na posiedzeniu Komisji i wówczas otrzymał
taką a nie inną odpowiedź.
Starosta Zygmunt Wielogórski powiedział, że jeżeli taka sytuacja miała miejsce, to za to
przeprasza. Było to przekłamanie. Okazało się, że jest gwarancja i będzie ona realizowana.
Co do inwestycji poinformował, że wykonawca rozpoczął już prace w Korczewie. Jednak w tej
chwili mieszkańcy pod kątem tej inwestycji zaczęli zgłaszać swoje uwagi i życzenia. Okazuje się,
że ponad 5 milionów złotych to za mało, bo trzeba tam zrobić jeszcze coś więcej. Takie
zachowanie ludzi należy traktować za normalne. Po dwudziestu latach pracy sprawowania funkcji
kierowniczych w administracji samorządowej jest przyzwyczajony do dwóch rzeczy. Po pierwsze
do tego, że „nie spodziewaj się wdzięczności, bo jest to ostatnia rzecz, jaką możesz dostać”,
a po drugie „przyzwyczaj się do wyzwisk, bo też i takie będziesz otrzymywał”. Będąc na to
przygotowany, podchodzi do wszystkiego spokojnie. Droga w Korczewie będzie zbudowana.
W najbliższą środę odbędzie się spotkanie mieszkańców z projektantami, żeby uzyskali
odpowiedzi na swoje pytania, aczkolwiek przez dwa tygodnie miesiąca marca br. projekt był
wyłożony do wglądu w Urzędzie Gminy i wówczas nikt z mieszkańców się nim nie interesował.
Co do mostu na Sosenkach, Starosta poinformował, że przetarg odbył się, ale się nie rozstrzygnął.
Wpłynęło dwie oferty. Jedna o 1.000.060 złotych droższa od planowanych kosztów, a druga
o 1.700.000 złotych. Przetarg został uchylony, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
Rozpisany został nowy przetarg mając nadzieję, że zyskamy na tym kilkaset tysięcy złotych.
Z 20 tysięcy dziur zostało zrobionych 12 tysięcy. Termin zakończenia łatania dziur jest do końca
czerwca br., ale może on być nieco przekroczony.
Obecnie trwają prace koszenia poboczy. Dotychczas jest wykoszone dwustronnie 320 km.
Przewodniczący Rady podziękował Staroście za udzielenie odpowiedzi i zapytał, czy ktoś
chciałby jeszcze zabrać głos ?

- 23 Radny Wojciech Łęczycki powiedział, że ma wątpliwości co do stwierdzenia, które dzisiaj padło
na początku sesji, a mianowicie, że uchwała intencyjna musi mieć podstawę prawną. To znaczy,
że gdybyśmy przykładowo podejmowali uchwałę intencyjną w sprawie zaproszenia na obrady
Prezesa Rady Ministrów, to czy taka uchwała musiałaby mieć podstawę prawną ? Poprosił
o wyjaśnienie radcę prawnego.
Radca Prawny Henryk Lewandowski chciałby się przede wszystkim dowiedzieć, co to znaczy
„uchwała intencyjna”, bo „uchwała intencyjna” tak jak się przyjmuje, to jest wstępna wola Rady
akceptująca przyszłe rozstrzygnięcia. W przypadku likwidacji szkoły „uchwałą intencyjną” jest
uchwała o zamiarze likwidacji szkoły. Druga „uchwała intencyjna” to jest uchwała na przykład
wyrażająca sugestie, co do przyszłych działań Zarządu. Rada mówi w niej: „Zarządzie oczekuję,
że będziesz działał dokładniej, pilniej, precyzyjniej, a nie tak jak do tej pory”. Natomiast,
przedstawionej dzisiaj uchwały w sprawie dopłat rolniczych, w żadnym przypadku nie można uznać
za „uchwałę intencyjną”. Każda uchwała musi mieć podstawę prawną, bo tak stanowi nasz Statut,
który jest prawem miejscowym i w przypadku niezgodności uchwały ze statutem Wojewoda
wkracza z rozstrzygnięciem nadzoru. Są przypadki uchwały intencyjnej, ale przedmiot takiej
uchwały musi być bardzo poważny. Taką właśnie uchwałę podjęto w Garwolinie. Wojewoda nie
uchylił jej świadomie, uznając, że waga sprawy pozwala na odstąpienie od rygorystycznego
stosowania prawa. Natomiast ta kwestia uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji nie
mieści się w kompetencji Rady. Nie jest kompetencją Rady rozstrzyganie o rolnictwie w skali kraju.
Gdybyśmy mówili o rolnictwie w skali powiatu, to wówczas Rada Powiatu jest właściwa do
wyrażenia swojego stanowiska. Każda uchwała Rady powinna być związana z zadaniami powiatu,
a zadania powiatu to sprawy lokalne.
Radny Wojciech Łęczycki stwierdził, że nie uzyskał odpowiedzi na zadane przez Niego pytanie,
które brzmiało: „czy można taką uchwałę podjąć ? Jeżeli tak, to czy musi ona mieć podstawę
prawną ?”. Poprosił też, żeby Radca nie odnosił się do uchwały, która nie została dzisiaj
wprowadzona do porządku obrad, bo On o niej nawet nie wspomniał.
Radca Prawny Henryk Lewandowski odpowiedział, że nasz Statut, który jest prawem
miejscowym wymaga, aby uchwała zawierała podstawę prawną, a podstawa prawna to jest
konkretny przepis, konkretnego aktu normatywnego.
Przewodniczący Rady podziękował Radcy za wyjaśnienie i zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze
zabrać głos ?
Radny Grzegorz Pomikło zapytał, jak wygląda sprawa likwidacji dużych przełomów ?
Starosta Siedlecki Zygmunt Wielogórski odpowiedział, że przełomy sukcesywnie są
likwidowane. Napraw dokonano już na drodze Opole – Wyłazy – Niwiski. Teraz firma miała przejść
na Tęczki, ale może najpierw robią drogę Przesmyki – Dąbrowa.

- 24 Radny Mieczysław Ślaz podziękował Staroście za wykonanie dwóch odcinków nawierzchni
w miejscowości Hołubla. Ludzie są bardzo zadowoleni, gdyż dobrze się jeździ.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos ?
Po chwili stwierdził, że chętnych do zabrania głosu nie ma, co oznacza, że punkt ten został
wyczerpany.
W tym momencie podziękował Radcy Prawnemu Henrykowi Lewandowskiemu za dobrze
wykonywaną pracę. Świadczy o tym chociażby korzystny dla naszej Rady wyrok wydany przez
Najwyższy Sąd Administracyjny. Podkreślił, że radca prawny nie jest od tego, żeby mówił to, co
każdy chciałby usłyszeć. On jest od tego, żeby mówić prawdę wynikającą z przepisów prawa,
aby żaden organ nadzoru nie musiał uchylać naszych uchwał. To jest sprawa najważniejsza.
Jak do tej pory ani Starosta, ani Rada nie zostali wprowadzeni przez Niego w błąd.
Ad. 32.
Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 20 ust. 6 Statutu Powiatu Siedleckiego
o godzinie 1620 Przewodniczący Rady zakończył obrady wypowiadając formułę: „Zamykam X
Sesję Rady Powiatu Siedleckiego”.
Na tym protokół zakończono.
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