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PROTOKÓŁ
z XI Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach,
odbytej w dniu 10 sierpnia 2011 roku
w Starostwie Powiatowym w Siedlcach,
ul. Piłsudskiego 40.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski o godzinie 1400 otworzył Sesję
wypowiadając formułę: „Otwieram XI Sesję nadzwyczajną Rady Powiatu
w Siedlcach”. Bardzo serdecznie przywitał wszystkich przybyłych gości, Starostę
Siedleckiego Zygmunta Wielogórskiego, Wicestarostę Siedleckiego Józefę Rychlik
oraz pozostałych członków Zarządu Piotra Dymowskiego i Włodzimierza
Drabarka, Panią Pelagię Piątek Skarbnika Powiatu i Pana Zenona Kluczka
Sekretarza Powiatu, Kierowników Wydziałów Pana Józefa Kota i Wiesława
Mazura, Radnych oraz środki masowego przekazu.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 19
Radnych, co wobec ustawowego składu Rady, wynoszącego 21 osób stanowi
quorum do podejmowania prawomocnych uchwał, wniosków i wydawania opinii.
Radny Marek Plichta i Radna Małgorzata Stolarzewska – Sierakowska
usprawiedliwili swoją nieobecność.
(Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu).
Następnie przystąpił do realizacji części roboczej obrad. Na sekretarzy
do liczenia głosów podczas dzisiejszej sesji wskazał Radnych Andrzeja Wróbla
i Tomasza Marciniuka. Zapytał ich, czy wyrażają zgodę ?
Obaj Radni wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy podczas
dzisiejszych obrad.
Ad. 2.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji
2 punktu porządku obrad, tj. „Wnioski do porządku obrad”.
Poinformował, że Sesja została zwołana na wniosek Zarządu, ponieważ
należy

wprowadzić

do

budżetu

dodatkowe

środki

jakie

otrzymaliśmy

z zewnątrz na inwestycje. Porządek dzisiejszych obrad otrzymali wszyscy Radni
wraz z zawiadomieniem o terminie sesji. Następnie zapytał, czy ktoś chciałby
zgłosić wnioski do zaproponowanego porządku obrad, który przedstawia się
następująco?
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1. Otwarcie obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Powiatu.
4. Podjecie Uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu do
wysokości 2.600.000,- złotych.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na
2011 rok Powiatu Siedleckiego.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2011 – 2014.
7. Interpelacje i zapytania Radnych
8. Zakończenie obrad.
Następnie zwrócił się do Pana Starosty Siedleckiego Zygmunta
Wielogórskiego jako przedstawiciela Zarządu Powiatu z prośbą o możliwość
wprowadzenia dodatkowego punktu do porządku, a mianowicie „Podjęcie Uchwały
w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu.”
Pan

Zygmunt

Wielogórski

Starosta

Siedlecki

wyraził

zgodę

w imieniu Zarządu na wprowadzenie dodatkowego punktu pod obrady .
Następnie poprosił, aby w dniu dzisiejszym Rada głosowała nad projektami
Uchwał z wniesioną autopoprawką dotyczącą przeniesienia z wydatków bieżących
do wydatków inwestycyjnych w wysokości 66.000,- na wykonanie dokumentacji
projektowej, aby jeszcze w tym roku wystąpić o dotacje do Wojewody w ramach
„Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych”. Materiały zostały przekazane
w dniu dzisiejszym i uzyskały pozytywną opinię Komisji Budżetu i Komisji
Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy, które obradowały
w dniu dzisiejszym.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski stwierdziwszy, że nie ma
innych wniosków do porządku obrad przystąpił do głosowania nad rozszerzeniem
porządku obrad zadając pytanie „Kto z Pań i Panów Radnych jest za
wprowadzeniem dodatkowego punku do porządku, czyli „Podjęcie Uchwały
w sprawie przekazania skargi organowi” i autopoprawki do materiałów ?

- 3 - „za” wprowadzeniem dodatkowego punktu do porządku obrad głosowało 19
Radnych.
Przewodniczący

Rady

Henryk

Brodowski

stwierdził,

że

za

wprowadzeniem dodatkowego punktu głosowało 19 Radnych.
Radni

wyrazili

również

zgodę

na

wprowadzenie

autopoprawki

do

materiałów.
Porządek obrad po wprowadzeniu dodatkowego punku przedstawia się
następująco:
1. Otwarcie obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Powiatu.
4. Podjęcie Uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu do
wysokości 2.600.000,- .
5. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na
2011 rok Powiatu Siedleckiego.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2011 – 2014.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu.
8. Interpelacje i zapytania Radnych.
9. Zakończenie obrad.
- „za” jego przyjęciem w całości głosowało 19 Radnych, czyli został przyjęty
jednogłośnie.

Ad. 3.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji
3 punktu porządku obrad - tj. „Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Powiatu”.
Nadmienił, że protokół z ostatniej sesji Rady był do wglądu w Biurze Rady.
Ponieważ do dnia dzisiejszego nie wpłynęły, co do jego treści, żadne uwagi ani
wnioski przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem protokołu
z X Sesji Rady Powiatu w Siedlcach?
- „za” przyjęciem protokołu głosowało 19 Radnych
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w obecności 19 Radnych, jednogłośnie przyjęła Protokół z X Sesji Rady Powiatu
w Siedlcach.

Ad. 4.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski po wyczerpaniu porządku
obrad w punkcie 3, przystąpił do realizacji punktu 4 tj.: Podjęcie Uchwały
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu do wysokości 2.600.000,złotych”. Nadmienił, że projekt tej Uchwały otrzymali wszyscy Radni.
(Stanowi on załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Następnie poprosił Pana Zygmunta Wielogórskiego o wyjaśnienie
konieczności zaciągnięcia kredytu.
Pan Zygmunt Wielogórski Starosta Siedlecki

poprosił w imieniu

Zarządu o podjęcie Uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu do
wysokości 2.600.000,-. Kredyt jest niezbędny do sfinansowania zadania w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na drodze Opole – Żuków.
Inwestycja będzie realizowana przy udziale dwóch Gmin oraz funduszy z budżetu
państwa

reprezentowanego

przez

Wojewodę

Mazowieckiego.

Została

potwierdzona informacja, że Powiat Ostrowski zrezygnował z przyznanych im
środków i oddał je do dyspozycji Wojewody, a Zarząd Powiatu Siedleckiego podjął
decyzję o ich zagospodarowaniu. Zostaje również przyjęta do budżetu kwota
w wysokości 1.106.000,-

środków z Gmin oraz podmiotów prywatnych. Po

dokonaniu analizy stwierdzono, że na tą inwestycję zostanie wydane poniżej 50 %
środków własnych. W związku z powyższym zaciągnięcie kredytu na wykonanie
tej inwestycji jest uzasadnione pod każdym względem, a szczególności ze
względu na przewidywane zmiany udzielanych dotacji w roku przyszłym.
Przewiduje się, że w przyszłym roku dotacja będzie nie większa niż 1 milion na
każdą inwestycję i sfinansowane będzie 30 % kosztów inwestycji z budżetu
państwa. Uważa, że jest to dobre przedsięwzięcie mimo konieczności zaciągnięcia
kredytu. Odsetki od zaciągniętego kredytu będą zdecydowanie mniejsze niż,
gdyby trzeba było zrealizować tą inwestycję z własnych środków. Na chwilę
obecną Powiat nie jest zadłużony i możemy zgodnie z prawem i zdrowym
rozsądkiem skorzystać z takiej formy i zrealizować jeden z ciągów drogowych.
Dlatego Zarząd wnioskuje o podjecie stosownej uchwały.
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za udzielone wyjaśnienia. Następnie zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tej
sprawie?
Pan Zygmunt Wielogórski – Starosta Siedlecki

poinformował, że

w dniu dzisiejszym odbyły się posiedzenia Komisji Budżetu i Komisji Infrastruktury,
Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy i wydały pozytywne opinie odnośnie
przedkładanych projektów Uchwał.
Radny Kazimierz Prochenka skierował pytanie do Przewodniczącego
Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy, czy na terenie
Powiatu właśnie ta planowana inwestycja jest najważniejsza ?
Radny Andrzej Wróbel – Przewodniczący Komisji Infrastruktury,
Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy odpowiedział, że rozpatrywane
były różne warianty i właśnie ta droga była wskazana jako jedna z ważniejszych
z możliwością uzyskania środków z zewnątrz.
Pan Zygmunt Wielogórski – Starosta Siedlecki poinformował, że
konkretnie tych pieniędzy nie można przeznaczyć na żadną inną drogę. Wniosek
o dofinansowanie napisał poprzedni Zarząd a Rada poprzedniej kadencji na taki
wniosek zezwoliła.
Jest

na

pewno

dużo

dróg

wymagających

inwestycji,

ale

nie

z tych środków. Możemy te pieniądze przyjąć na konkretną inwestycję lub je
oddać. Poinformował również, że jest zapewnienie Wojewody, że jeżeli będą się
pojawiać środki z oszczędności na inwestycjach w ramach „Schetynówek” to
dotacja będzie uzupełniana do kwoty 3.000.000,-.
Pan Piotr Dymowski – członek Zarządu Powiatu stwierdził, że
Uchwałę o dokumentacji i podjęciu decyzji o inwestycjach właśnie na tej drodze
podejmowała Rada poprzedniej kadencji, której Przewodniczącym był właśnie Pan
Kazimierz Prochenka.
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o

zaciągnięciu

kredytu

jest

bardzo

słuszna.

Może

uważa, że decyzja
tylko

pogratulować

i podziękować Zarządowi, a w szczególności Panu Staroście, że udało się
pozyskać takie środki. Następnie stwierdziwszy, że nie ma więcej głosów
w dyskusji, odczytał projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego
kredytu do wysokości 2.600.000,- złotych 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 XI/54/2011 z dnia
10 sierpnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu do
wysokości 2.600.000 złotych. (Stanowi ona załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu.)

Ad. 5.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski po wyczerpaniu porządku
obrad w punkcie 4, przystąpił do realizacji punktu 5 tj.: Podjęcie Uchwały
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Powiatu
Siedleckiego”. Nadmienił, że projekt tej Uchwały otrzymali wszyscy Radni.
(Stanowi on załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). Zapytał, czy są pytania
odnośnie przedstawionego projektu Uchwały? O zabranie głosu i wyjaśnienia
poprosił Pana Zygmunta Wielogórskiego Starostę Siedleckiego.
Pan Zygmunt Wielogórski Starosta Siedlecki poinformował, że Zarząd
przedstawia projekt Uchwały, który po podjęciu Uchwały o zaciągnięciu kredytu
ma

pełne

zabezpieczenie

finansowe.

Sesja

została

zwołana

w

trybie

nadzwyczajnym, aby skorzystać z możliwości przyjęcia środków z zewnątrz
co jeszcze w tym roku da możliwość ogłoszenia przetargów. Są to środki z tak
zwanej „Schetynówki” oraz środki na odtworzenie dróg po powodziowych na
terenie Gminy Korczew w wysokości 4.800.000,-. Stwierdził, że do połowy
listopada obie inwestycje powinny być zakończone. Dzięki pozyskaniu środków
zyskuje się przeprowadzenie inwestycji na około 6 kilometrach niezwykle ważnej
drogi Szczeglacin. Jest to droga nr 62.
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na terenie Gminy Sokołów Podlaski. Istotną cechą jest to, że tylko 20 % środków
pochodzić będzie ze środków własnych. Kwota 960.000,- wynikająca z kosztorysu
zostanie sfinansowana w równej części po 480.000,- przez Gminę Korczew
i Powiat Siedlecki. O szczegółach będzie można zdecydować po rozstrzygnięciu
przetargu. Pozostałe zmiany proponowane w Uchwale Budżetowej wynikają
z konieczności dokonania przesunięć po rozstrzygniętych przetargach.
Kolejna zmiana jest konieczna w związku z nową inwestycją, czyli tak
zwaną „Schetynówką” do budżetu w roku bieżącym należy wprowadzić jako
autopoprawkę kwotę 66.000,- na wykonanie dokumentacji na wykonanie
inwestycji w roku przyszłym. Cała inwestycja przewidywana jest na kwotę około
3.000.000,- przy udziale Gmin około 600.000,-, budżetu państwa około 900.000,-.
Pozostałe środki pochodzić będą z funduszy własnych.
Następnie poinformował, że budżet po stronie dochodów zamyka się
kwotą 49.645.000,-, a po stronie wydatków 53.245.000,-, z czego wydatki
majątkowe wyniosą 24.000,000,-. Wynika z tego, że budżet dorównuje budżetowi
roku ubiegłego, z którego powiat był dumny. Zdaje sobie jednak sprawę, że
potrzeby są zdecydowanie większe. Dokładne zapisy dotyczące proponowanych
zmian Radni mają w przekazanych materiałach. W imieniu Zarządu poprosił
o podjęcie Uchwały, co pozwoli realizować przyjęte inwestycje. Poinformował, iż
w dniu dzisiejszym projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu
i Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski podziękował Panu Staroście
za udzielone wyjaśnienia. Następnie zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać
głos ? Stwierdziwszy, że nie ma głosów w dyskusji, odczytał projekt Uchwały
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Powiatu
Siedleckiego i przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem tej
Uchwały?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 19 Radnych
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski stwierdził, że Rada Powiatu
w obecności 19 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XI/55/2011 z dnia 10
sierpnia 2011 roku w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2011
rok Powiatu Siedleckiego. (Stanowi ona załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.)
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Przewodniczący Rady Henryk Brodowski po wyczerpaniu porządku
obrad w punkcie 5, przystąpił do realizacji punktu 6 tj.: „Podjęcie Uchwały
w sprawie zmian w Uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Siedleckiego na lata 2011 - 2014”. Podkreślił, że projekt tej Uchwały jest
konsekwencją uchwały budżetowej. Nadmienił, że projekt tej Uchwały otrzymali
wszyscy Radni. (Stanowi on załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).
Następnie,

zapytał,

czy

ktoś

chciałby

zabrać

głos

w

sprawie

zaproponowanego projektu Uchwały?
Stwierdziwszy, że nie ma głosów w dyskusji, odczytał projekt Uchwały
w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Siedleckiego na lata 2011 – 2014. 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 XI/56/2011 z dnia
10 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2011 – 2014. (Stanowi ona
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.)

Ad. 7.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski po wyczerpaniu porządku
obrad w punkcie 6, przystąpił do realizacji punktu 7 tj.: „Podjęcie Uchwały
w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu.”. Nadmienił, że projekt tej
Uchwały Radni otrzymali w dniu dzisiejszym. (Stanowi on załącznik nr 8 do
niniejszego protokołu).
Następnie zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie?
Stwierdziwszy, że nie ma głosów w dyskusji, odczytał projekt Uchwały
w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu. Zapytał, kto jest za
podjęciem tej Uchwały?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 19 Radnych
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w obecności 19 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XI/57/2011 z dnia 10
sierpnia 2011 roku w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu. (Stanowi
ona załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.)

Ad. 8.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski po zrealizowaniu punktu
7 porządku obrad, przystąpił do realizacji punktu 8, tj.: „Interpelacje i zapytania
Radnych”. Zapytał, czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać głos ?
Radny Bartłomiej Kurkus zadał pytanie odnośnie realizacji projektu,
z Narodowego Programu Dróg i Autostrad, który ma być realizowany w roku
przyszłym. Pytanie dotyczy zakresu rzeczowego. Drogi przechodzą przez Gminę
Skórzec i Kotuń i chciałby poinformować, że na tych drogach w poprzednim roku
była robiona kanalizacja w związku z tym uległ zniszczeniu pas drogowy i do dnia
dzisiejszego nie został przywrócony stan pierwotny zgodnie z zasadami jego
udostępniania.

Przedstawiony

ciąg

drogowy

ma

około

30

kilometrach

i proponowana kwota w wysokości 3 milionów złotych nie wystarczy na realizację
całości, dlatego jego pytanie brzmi, „Które odcinki będą wchodziły w zakres
rzeczowy prowadzonej inwestycji?” Uważa, że na zrealizowaniu tej inwestycji
powinno bardzo zależeć Wójtowi Gminy Skórzec.
Zmiany w budżecie zakładają również znaczne zmniejszenie nakładów na
usługi remontowe, gdyż o ponad 73.000,- złotych, dlatego zapytał „Czy remonty
w ramach zamówienia publicznego są już w całości zrealizowane ?”
Kolejne pytanie „Czy mieszkańcy Osin Górnych doczekają się remontu
drogi betonowej, o którą idą starania od wielu lat ?” Ta droga jest w bardzo złym
stanie.
Radny Marek Gorzała zapytał:
1. Na jakim etapie zaawansowania jest inwestycja na drodze w miejscowości
Sosenki ? Na dzień dzisiejszy nic tam się nie dzieje.
2. Kiedy zostaną zakończone remonty pozimowych ubytków na drogach,
ponieważ stwarzają zagrożenie ?
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od Czurył do cmentarza w Radzikowie ? Nie ma jej w żadnych prognozach do
realizacji, ale Pan Starosta obiecał, że zostanie kiedyś wyremontowana.
Radny Grzegorz Pomikło

podziękował za inwestycję w Maciejowicach

w imieniu jej mieszkańców. Dzięki tej inwestycji dzieci będą mogły bezpieczne
dojeżdżać do szkoły. Następnie zapytał, kiedy nastąpi likwidacja ubytków
w drogach na terenie Gminy Zbuczyn ?
Radny Wojciech Łęczycki zadał pytanie, „Czy jest ustalony jakiś
harmonogram według, którego będą wykonywane inwestycje w przyszłości ?
Poprosił o wyjaśnienie według jakiego klucza będą prowadzone inwestycje?
Następnie poinformował, że na trenie Gminy Paprotnia jest taki odcinek
drogi od miejscowości Pliszki do drogi łączącej Paprotnię z Przesmykami, gdzie
nie zostały wykonane prace w ramach remontów „pozimowych”. Droga jest
uszkodzona w dwóch miejscach.
Pan Zygmunt Wielogórski Starosta Siedlecki opowiadając na pytania
poinformował, że odcinki drogi Kotuń - Skórzec są już wstępnie podtypowane do
realizacji inwestycji i obejmują również te odcinki, na których wykonywana była
kanalizacja i drogi zostały zdewastowane. Zarząd przyjął zasadę, że zawsze jest
udostępniane pobocze przy prowadzeniu inwestycji przy drogach powiatowych
chociaż jest to niekorzystne. Zgoda jest ograniczana do niezbędnego minimum
i tylko w miejscowościach. Ustawa o drogach publicznych zezwala na fakt, aby
Zarząd drogi wyrażał taką zgodę za ustaloną przez Radę odpłatnością. Narodowy
Program Budowy Dróg Lokalnych w swoim założeniu jest programem, który mówi
o partnerstwie. W zależności od tego jak zachowają się poszczególne Gminy
z chęcią do współuczestnictwa w inwestycji w taki sposób zostaną wyznaczone
odcinki drogi do realizacji w pierwszej kolejności. Z ostatnich ustaleń wynika, że
Gmina Skórzec jest zainteresowana współpracą. Z Gminą Kotuń są pewne
problemy. Jeżeli nie będzie współpracy to zostaną ograniczone kilometry
inwestycji na terenie Gminy Kotuń. Łączna ilość inwestycji w kilometrach nie może
przekroczyć 5 – 5,5 kilometra. Wartość kosztorysowa nie może przekroczyć kwoty
3 milionów złotych, ponieważ nie jesteśmy w stanie w przyszłym budżecie założyć
wyższej kwoty na tą inwestycję z środków własnych.

- 11 Następnie wyjaśnił, że odcinki dróg do realizacji będą starannie
wyselekcjonowane, a ilość kilometrów będzie uzależniona od współudziału Gmin.
Poinformował, że nie było można rozpocząć inwestycji na drodze
w Sosenkach, ponieważ dopiero w dniu dzisiejszym Rada zaakceptowała zwyżkę
kosztów na tej inwestycji o 430.000,- złotych. Pozwoli to na podpisanie umowy
z

Regionalnymi

Drogami

Podlaskimi

i

rozpoczęciem

inwestycji

zgodnie

z obowiązującymi przepisami.
Jeżeli chodzi o remonty, stwierdził, że w roku bieżącym wydana jest
rekordowa kwota 1.900.000,-. Remonty cząstkowe zostały zwiększone do kwoty
600.000,- złotych. Remonty na drogach zostaną zakończone w ciągu najbliższych
dni jeżeli nie przeszkodzą opady.
Droga o którą pytał Radny Marek Gorzała będzie remontowana we
własnym zakresie bez udziału firmy, ponieważ ona kończy już prace na naszych
drogach. Firma obecnie pracuje na terenie Gminy Zbuczyn, więc ma nadzieję, że
poruszane problemy przez Pana Radnego Grzegorza Pomikło będą zrealizowane.
W pełni będą zakończone prace związane z zabezpieczeniem przełomów
pozimowych.
Odpowiadając na pytanie Pana Radnego Wojciecha Łęczyckiego
dotyczącego kolejności prowadzonych prac na drogach, poinformował, że
pierwszym

kryterium

było

wyłonienie

dróg

wymagających

interwencji

i przebudowy. Czyli najważniejszym kryterium jest stan dróg. Czasami nie do
końca jest to zgodne z oczekiwaniami Gmin i Radnych. Zarząd pracuje w tym
kierunku, aby zapewnić sprawność poruszania się po naszych drogach. Dla
przypomnienia poinformował, że jest ich 660 kilometrów. Zrobienie w ubiegłej
kadencji inwestycji różnego rodzaju na 122 kilometrach problem jedynie
złagodziło, a nie usunęło.
Inwestycje dobierane są również w taki sposób, aby można było pozyskać
jak najwięcej środków z zewnątrz.
Kolejnym

kryterium

jest

współudział

w

finansowaniu

inwestycji

samorządów Gminnych.
Następnie stwierdził, że nie ma opracowanego do końca 4-letniego
programu przebudowy dróg powiatowych. Zarząd reaguje na bieżąco zarówno na
potrzeby jak i możliwości pozyskania środków. Starają się pogodzić terytorialnie
wszystkie Gminy.
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Następnie wymienił 4 najważniejsze kryteria:
1.

Możliwość pozyskania środków z zewnątrz.

2.

Zachęta ze strony Gmin.

3.

Potrzeba wykonania zadania.

4.

Szanse i możliwości budżetowe.
Uważa, że trudno jest realizować inwestycje kiedy nie ma zainteresowania

Gminy, na której jest ona realizowana. Stwierdził również, że nie można
krytykować budżetu do czasu jego końcowej realizacji.
Stwierdził, że nie są w stanie zrealizować wszystkich zapotrzebowań, gdyż
dróg do natychmiastowej realizacji inwestycji jest około 100 kilometrów. Na te
inwestycje trzeba byłoby przeznaczyć około 70.000.000,- złotych.
Wymienił ilość wykonanych remontów na drogach, co mniej więcej
odzwierciedla stan dróg na poszczególnych Gminach. Nie można całego budżetu
poświęcić na łatanie dziur, chyba, że zrezygnujemy z prowadzenia inwestycji.
Pozostałe dziury będą łatane starym sposobem cementem i masą na zimno we
własnym zakresie. Stwierdził, że starają się pieniądze pomnażać, a te które są do
dyspozycji racjonalnie wydawać.
Radny Bartłomiej Kurkus jeszcze raz zadał pytanie odnośnie drogi
w Osinach Górnych. Jeżeli droga nie została naprawiona przez „Patchery”, czy
można to zrobić we własnym zakresie?
Pan Zygmunt Wielogórski Starosta Siedlecki stwierdził, że na wielu
drogach jest podobna sytuacja. O udzielenie odpowiedzi Panu Radnemu poprosił
Pana Wiesława Mazura Kierownika Wydziału Dróg.
Pan Wiesław Mazur Kierownik Wydziału Dróg poinformował, że jest
problem z tą drogą, ponieważ większej części jest to droga brukowa, dlatego
łatanie dziur „Patcherem” nie jest możliwe. Na żadnej drodze, gdzie jest bruk nie
łatamy dziur tą metodą. Podobna sytuacja jest na drogach betonowych, ponieważ
pokrycie kruszącego się betonu nie da oczekiwanych rezultatów. Dlatego te
odcinki będą łatane we własnym zakresie betonem.
W

ciągu drogowym od Osin do Podnieśna, gdzie było trochę asfaltu

dziury są połatane.

- 13 Przewodniczący Rady Henryk Brodowski zapytał, czy ktoś chciałby
jeszcze zabrać głos ?
Stwierdził, że dobrze, iż jest takie duże zaangażowanie Radnych,
ponieważ drogi i ich stan są bardzo ważne.
Podkreślił, że Zarząd stanął na wysokości zadania. Maksymalnie ściągnął
dodatkowe środki do budżetu. Docenił również dobrą pracę Pani Skarbnik. Budżet
tegoroczny przekracza już bardzo dobry budżet roku ubiegłego. Trzeba pomagać
Zarządowi w ich pracy i tłumaczyć mieszkańcom niektóre posunięcia i metody
działania. Jeździ po Gminach naszego powiatu i uważa, że nie jest aż tak
tragicznie z naszymi drogami, chociaż chciałoby się żeby było lepiej. Wszyscy
Radni powinni się angażować w pracę Zarządu i służyć pomocą. Polityka Zarządu
idzie w dobrym kierunku i drogi z roku na rok będą lepsze.
Po chwili stwierdził, że więcej interpelacji ani zapytań nie ma, co oznacza,
że punkt ten został wyczerpany.

Ad. 9.
Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 20 ust. 6 Statutu Powiatu
Siedleckiego

o

godzinie

1520

Przewodniczący

Rady

zakończył

obrady

wypowiadając formułę: „Zamykam XI Sesję nadzwyczajną Rady Powiatu
Siedleckiego”.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczył:
PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ dr inż. Henryk Brodowski
Protokołowała:
Anna Napiórkowska

