RADA POWIATU
w Siedlcach
BR.0002.9.2011

PROTOKÓŁ NR XII/2011
z XII Sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach,
odbytej w dniu 30 września 2011 roku
w Starostwie Powiatowym w Siedlcach,
ul. Piłsudskiego 40

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski o godzinie 1400 otworzył sesję wypowiadając formułę:
„Otwieram XII zwyczajną Sesję Rady Powiatu w Siedlcach”. Powitał przybyłych gości, Laureatów
konkursu, 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 usprawiedliwili Radni: Michał Okniński i Mieczysław Ślaz.
(Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu).
Do pełnienia funkcji sekretarzy podczas dzisiejszych obrad wyznaczył Radnego Benona Kuklę
i Radnego Wojciecha Klepackiego. Zapytał Ich, czy wyrażają na to zgodę ?
Obaj Radni wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy.
Ad. 2.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji 2 punktu porządku obrad,
tj. „Wnioski do porządku obrad”. Nadmienił, że porządek dzisiejszych obrad otrzymali wszyscy
Radni wraz z zawiadomieniem o terminie i miejscu sesji. Jednak na prośbę Zarządu Powiatu
wnioskuje o wprowadzenie do tego porządku punktu: „Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości”. Zaproponował, aby punkt ten umieścić po punkcie 23 jako punkt
24. Pozostałe punkty ulegną przesunięciu o jedno miejsce w dół.
Drugim wnioskiem jest wyrażenie zgody przez Radnych na rozpatrzenie Uchwały Nr 42/80/2011
Zarządu Powiatu z dnia 26 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie
Uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Powiatu
Siedleckiego oraz w projekcie Uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie zmian w uchwale
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2011-2014, przy
podejmowaniu tychże Uchwał, których projekty otrzymali Radni wraz z materiałami na sesję, bądź
na posiedzenia merytorycznych Komisji. Autopoprawka dotyczy punktu 19 i 20 porządku obrad.
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przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za wprowadzeniem do dzisiejszego porządku obrad
punktu: „Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości” ?
- „za” wprowadzeniem zgłoszonego punktu głosowało 18 Radnych
- „przeciw”
0
- „wstrzymujących się” 1 Radny
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 Radnych
18 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym się” zdecydowała
o wprowadzeniu do dzisiejszego porządku obrad zgłoszonego punktu.
Następnie Przewodniczący przystąpił do głosowania nad wprowadzeniem, zgłoszonej przez
Zarząd Powiatu autopoprawki, dotyczącej zmian w projekcie Uchwały w sprawie zmian w uchwale
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2011-2014 i w projekcie
Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Powiatu Siedleckiego.
Zapytał, kto jest za uwzględnieniem tej autopoprawki do rozpatrzenia przy podejmowaniu uchwał,
których ona dotyczy ?
- „za” wprowadzeniem autopoprawki głosowało 18 Radnych
- „przeciw”
0
- „wstrzymujących się” 1 Radny
Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku przyjęcia przez Radę Powiatu zgłoszonych
wniosków porządek obrad odbędzie się według porządku:
1. Otwarcie obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Podsumowanie II Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy
i ekologii w rolnictwie oraz wręczenie nagród laureatom etapu powiatowego.
4. Przyjęcie protokółu z XI Sesji Rady Powiatu.
5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.
6. Przyjęcie informacji o zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu Siedleckiego.
7. Przyjęcie informacji na temat zabezpieczenia dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej
mieszkańcom Powiatu Siedleckiego.
8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach
za okres I półrocza 2011 roku.
9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach
za okres I półrocza 2011 roku.
10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku
Lackim za okres I półrocza 2011 roku.
11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Stoku Lackim za okres I półrocza 2011roku.
12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach
za okres I półrocza 2011 roku.
13. Przyjęcie informacji z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON za I półrocze
2011 roku.
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samorządowej instytucji kultury pn. „Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach.
15. Przyjęcie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Siedleckiego na lata 2011-2014 za I półrocze 2011 roku.
16. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze
2011 roku.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pod nazwą: „Poprawa
układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie Gmin Skórzec i Kotuń – od drogi
wojewódzkiej nr 803 w miejscowości Skórzec do drogi krajowej Nr 2 (Jagodne) – poprzez
przebudowę odcinków dróg na niżej wymienionych ciągach: Nr 3605W Kotuń-ChlewiskaNowaki-Skórzec – do drogi (Siedlce-Wólka Zastawska), Nr 3645W Dąbrówka StanyCzerniejew-Ozorów, Nr 3647W Żeliszew Podkościelny-Wodynie, Nr 3603W Żeliszew
Podkościelny-Niechnabrz, Nr 3602W Żeliszew Podkościelny-Koszewnica – droga nr 2”
w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: „Narodowy Program Przebudowy Dróg
Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.
18. Podjęcie Uchwały w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa na
drodze gminnej nr 361109W Łupiny-Mroczki przez Śmiary stanowiącej połączenie dróg
powiatowych nr 3654W Kaczory oraz 3655W Tworki oraz przedłużenie objazdu drogi krajowej
nr 63 Węgorzewo-Słowatycze wraz z budową chodnika w ciągu drogi 361109W” w ramach
Programu Wieloletniego pod nazwą: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap
II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w partnerstwie z Gminą Wiśniew.
19. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Siedleckiego na lata 2011-2014.
20. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Powiatu
Siedleckiego.
21. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu.
22. Podjęcie Uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu
Siedleckiego.
23. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury za ten sam okres.
24. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
25. Informacja Przewodniczącego Rady.
26. Interpelacje i zapytania Radnych.
27. Zakończenie obrad.
Ad. 3.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 3 porządku obrad,
tj. „Podsumowanie II Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy
i ekologii w rolnictwie oraz wręczenie nagród laureatom etapu powiatowego”. O poprowadzenie
uroczystości poprosił Kierownika Referatu Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego
KRUS w Siedlcach - Pana Marka Zająca.
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poinformował, że Oddział Regionalny KRUS w Warszawie wraz z Urzędami Gmin w Wiśniewie,
Skórcu, Mordach i w Zbuczynie oraz ze Starostwem Powiatowym w Siedlcach zorganizował
i przeprowadził II Mazowiecki Konkurs wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ekologii
w rolnictwie dla rolników i sołtysów. Celem konkursu było upowszechnianie wśród ubezpieczonych
rolników wiedzy z zakresu ekologii, ochrony zdrowia i życia, zapobiegania wypadkom
w gospodarstwach rolnych oraz zmniejszenie skutków degradacji środowiska naturalnego,
spowodowanych działalnością rolniczą. Konkurs, podobnie jak w roku ubiegłym ma charakter
wojewódzki. Składa się z trzech etapów, gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Etap I –
gminny został przeprowadzony w miesiącu czerwcu i lipcu br. Wzięło w nim udział 89 uczestników.
Etap II – powiatowy został przeprowadzony we wrześniu br. W wyniku oceny testów wyłoniono
laureatów tego etapu.
I miejsce w konkursie zajął Pan Mirosław Cisak z miejscowości Wesółka, Gmina Zbuczyn.
II miejsce zajął Pan Józef Orzyłowski z miejscowości Radomyśl, Gmina Wiśniew.
III miejsce zajął Pan Zbigniew Wiśniewski ze Skórca.
Wyróżnienie otrzymał Pan Grzegorz Radzikowski z miejscowości Radzików Wielki, Miasto i Gmina
Mordy.
Laureatom nagrody wręczali: Józefa Rychlik – Wicestarosta Siedlecki, Henryk Brodowski –
Przewodniczący Rady Powiatu oraz Stanisław Murawski – Kierownik Placówki Terenowej KRUS
w Siedlcach.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski pogratulował wszystkim laureatom osiągniętych
wyników w konkursie.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 4, tj. „Przyjęcie
protokółu z XI Sesji Rady Powiatu”.
Nadmienił, że protokół z ostatniej sesji był do wglądu w Biurze Rady. Poinformował, że do chwili
obecnej nie wpłynęły, co do jego treści, żadne uwagi, ani też wnioski. Niemniej zapytał, czy ktoś w
tej chwili chciałby zabrać głos ?
Ponieważ nikt nie wyraził chęci zabrania głosu, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
przyjęciem protokółu z XI Sesji Rady Powiatu w Siedlcach ?
- „za” przyjęciem protokółu głosowało 19 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 Radnych, jednogłośnie
przyjęła Protokół z XI Sesji Rady Powiatu w Siedlcach.
Ad. 5.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 5 porządku obrad,
tj. „Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu”.

- 5 Nadmienił, że sprawozdanie to, sporządzone za okres od 6 czerwca do 12 września 2011 roku
wszyscy Radni otrzymali i zapytał, czy ktoś ma pytania ?
Przewodniczący Rady stwierdził, że brak pytań oznacza, że Rada Powiatu w obecności
19 Radnych przyjęła sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu, stanowiące załącznik nr 2
do niniejszego protokółu.
Ad. 6.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 6 porządku obrad,
tj. „Przyjęcie informacji o zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu Siedleckiego”.
Nadmienił, że informację przygotowaną przez Dyrektora SP ZOZ w Siedlcach Mirosława
Leśkowicza wszyscy Radni otrzymali. Była ona rozpatrywana i przyjęta przez Komisję Oświaty,
Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby
zabrać głos ?
Wicestarosta Siedlecki Józefa Rychlik powiedziała, że ze sprawozdań wynika, że placówką,
która udziela pomocy nocnej i świątecznej jest Miejski Szpital przy ul. Starowiejskiej 15. Zapytała,
czy taka pomoc świadczona jest również przez inne placówki ?
Dyrektor SP ZOZ w Siedlcach Mirosław Leśkowicz odpowiedział, że sprawa nocnej pomocy
lekarskiej na terenie Miasta Siedlce i Powiatu Siedleckiego jest zapewniona. Dla Miasta Siedlce
opiekę specjalistyczną w tym zakresie zapewnia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Siedlcach zaś mieszkańcom Powiatu “RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Siedlcach, która ma placówkę w Zbuczynie, a od niedawna Filię
przy ul. Świrskiego w Siedlcach. Podkreślił, że Pogotowie Ratunkowe, znajdujące się przy
ul. Świrskiego 38 w Siedlcach udziela świadczeń wszystkim, zgłaszającym się pacjentom
w stanach nagłych.
Wicestarosta Siedlecki Józefa Rychlik zapytała, czy to znaczy, że pacjenci z terenu Powiatu
Siedleckiego nie są przyjmowani w Szpitalu przy ul. Starowiejskiej ?
Dyrektor SP ZOZ w Siedlcach Mirosław Leśkowicz wyjaśnił, że Szpital przy ul. Starowiejskiej
przyjmuje pacjentów, zgłaszających się z całej Polski, nawet tych nieubezpieczonych.
Przewodniczący Rady podsumowując temat stwierdził, że w zakresie udzielania doraźnej pomocy
w porze nocnej i świątecznej, każdy pacjent może zgłosić się gdzie chce. Następnie zapytał,
czy ktoś w tym punkcie chciałby jeszcze zabrać głos ?
Ponieważ dalszych głosów do dyskusji nie było, stwierdził, że informacja o zapewnieniu opieki
zdrowotnej mieszkańcom Powiatu Siedleckiego została przez Radę Powiatu przyjęta. Stanowi ona
załącznik nr 3 do niniejszego protokółu.
Ad. 7.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 7 porządku obrad,
tj. „Przyjęcie informacji na temat zabezpieczenia dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej
mieszkańcom Powiatu Siedleckiego”.
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Oddziału Wojewódzkiego NFZ Panią Ewę Wojciechowską wszyscy Radni otrzymali. Była ona
rozpatrywana i przyjęta przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.
Następnie zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos ?
Radny Kazimierz Prochenka zapytał, czy na rok 2012 przewiduje się zwiększenie środków na
służbę zdrowia ?
Pani Irena Wygnańska Bareja reprezentująca Panią Ewę Wojciechowską - Kierownika
Delegatury w Siedlcach Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ odpowiedziała, że środki
zostały już zwiększone od 1 września br. Zwiększyła się stawka dla ludności od 0 do powyżej 65
roku życia. Jakie będą stawki w 2012 roku to jeszcze nie wiadomo.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos ?
Ponieważ głosów do dyskusji nie było, stwierdził, że, Rada Powiatu przyjęła informację na temat
zabezpieczenia dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu Siedleckiego.
Stanowi ona załącznik nr 4 do niniejszego protokółu.
Ad. 8.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 8, porządku obrad,
tj.: „Przyjęcie sprawozdania z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach za okres
I półrocza 2011 roku”. Nadmienił, że sprawozdanie otrzymali wszyscy Radni. Poinformował,
że pozytywnie zaopiniowała go Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.
Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?
Ponieważ nikt nie wyraził chęci zabrania głosu Przewodniczący stwierdził, że sprawozdanie
z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach za okres I półrocza 2011 roku zostało
przez Radę Powiatu przyjęte. Stanowi ono załącznik nr 5 do niniejszego protokółu.
Ad. 9.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 9, porządku obrad,
tj.: „Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach
za okres I półrocza 2011 roku”. Nadmienił, że sprawozdanie otrzymali wszyscy Radni a pozytywnie
zaopiniowała go Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Następnie zapytał,
czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?
Ponieważ nikt nie wyraził chęci zabrania głosu Przewodniczący stwierdził, że sprawozdanie
z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach za okres I półrocza 2011 roku
zostało przez Radę Powiatu przyjęte. Stanowi ono załącznik nr 6 do niniejszego protokółu.
Ad. 10.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 10 porządku obrad,
tj.: „Przyjęcie sprawozdania z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Stoku Lackim za okres I półrocza 2011 roku”.
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Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby
zabrać głos ?
Ponieważ nikt nie wyraził chęci zabrania głosu Przewodniczący stwierdził, że sprawozdanie
z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim za okres I półrocza
2011 roku zostało przez Radę Powiatu przyjęte. Stanowi ono załącznik nr 7 do niniejszego
protokółu.
Ad. 11.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 11, porządku obrad,
tj.: „Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Stoku Lackim za okres I półrocza 2011 roku”. Poinformował, że sprawozdanie to było omawiane
i pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.
Zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?
Ponieważ nikt nie wyraził chęci zabrania głosu Przewodniczący stwierdził, że sprawozdanie
z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim za okres
I półrocza 2011 roku zostało przez Radę Powiatu przyjęte. Stanowi ono załącznik nr 8 do
niniejszego protokółu.
Ad. 12.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 12, porządku obrad,
tj.: „Przyjęcie sprawozdania z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach za okres
I półrocza 2011 roku”. Poinformował, że sprawozdanie było omawiane i pozytywnie zaopiniowane
przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Zapytał, czy w tym punkcie
ktoś chciałby zabrać głos ?
Ponieważ nikt nie wyraził chęci zabrania głosu Przewodniczący stwierdził, że sprawozdanie
z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach za okres I półrocza 2011 roku
zostało przez Radę Powiatu przyjęte. Stanowi ono załącznik nr 9 do niniejszego protokółu.
Ad. 13.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 13, porządku obrad,
tj.: „Przyjęcie informacji z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON za I półrocze 2011
roku”. Poinformował, że informacja omawiana była przez Komisję Budżetu, Komisję Rewizyjną
i Komisję Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Wszystkie Komisje zaopiniowały
informację pozytywnie. Następnie zapytał, czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać głos ?
Stwierdziwszy, że głosów do dyskusji nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
przyjęciem tej informacji ?
- „za” przyjęciem tej informacji głosowało 19 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 Radnych jednogłośnie
przyjęła informację z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON za I półrocze 2011 roku.
Stanowi ona załącznik nr 10 do niniejszego protokółu.
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Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 13, porządku obrad,
tj.: „Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku
samorządowej instytucji kultury pn.: „Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach”.
Poinformował, że informacja ta była przedmiotem obrad Komisji Budżetu, Komisji Rewizyjnej
i Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Wszystkie trzy Komisje
zaopiniowały informację pozytywnie. Następnie zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać
głos ?
Stwierdziwszy, że głosów do dyskusji nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
przyjęciem tej informacji ?
- „za” przyjęciem tej informacji głosowało 19 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 Radnych jednogłośnie
przyjęła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku
samorządowej instytucji kultury pn.: „Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach. Stanowi
ona załącznik nr 11 do niniejszego protokółu.
Ad. 15.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 15 porządku obrad,
tj.: „Przyjęcie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Siedleckiego na lata 2011-2014 za I półrocze 2011 roku”.
Poinformował, że informację tą pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Komisja Rewizyjna.
Następnie zapytał, czy są pytania ?
Stwierdziwszy, że pytań nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem tej
informacji ?
- „za” przyjęciem tej informacji głosowało 19 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 Radnych jednogłośnie
przyjęła informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na
lata 2011-2014 za I półrocze 2011 roku . Stanowi ona załącznik nr 12 do niniejszego protokółu.
Ad. 16.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 16, porządku obrad,
tj.: „Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2011
roku”. Poinformował, że informacja była omawiana i pozytywnie zaopiniowana przez Komisję
Budżetu i Komisję Rewizyjną. Pozytywną opinię o wykonaniu budżetu wydała również Regionalna
Izba Obrachunkowa. Uchwałę Nr 421/S/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 16 września 2011 w sprawie opinii o przedłożonej przez
Zarząd Powiatu w Siedlcach informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku
otrzymali wszyscy Radni. Stanowi ona załącznik nr 13 do niniejszego protokółu.
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Ponieważ głosów do dyskusji nie było przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem
informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2011 roku ?
- „za” przyjęciem tej informacji głosowało 19 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 Radnych jednogłośnie
przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2011 roku.
Stanowi ona załącznik nr 14 do niniejszego protokółu.
Ad. 17.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 17, porządku obrad,
tj.: „Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pod nazwą: „Poprawa
układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie Gmin Skórzec i Kotuń – od drogi
wojewódzkiej nr 803 w miejscowości Skórzec do drogi krajowej Nr 2 (Jagodne) – poprzez
przebudowę odcinków dróg na niżej wymienionych ciągach: Nr 3605W Kotuń-Chlewiska-NowakiSkórzec – do drogi (Siedlce-Wólka Zastawska), Nr 3645W Dąbrówka Stany-Czerniejew-Ozorów,
Nr 3647W Żeliszew Podkościelny-Wodynie, Nr 3603W Żeliszew Podkościelny-Niechnabrz,
Nr 3602W Żeliszew Podkościelny-Koszewnica – droga nr 2” w ramach Programu Wieloletniego
pod nazwą: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo –
Dostępność – Rozwój”.
Poinformował, że projekt tej Uchwały, stanowiący załącznik nr 15 do niniejszego protokółu
pozytywnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna, Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego
i Rynku Pracy. Następnie otworzył dyskusję.
Radny Bartłomiej Kurkus powiedział, że rozumie, że będą realizowane ciągi drogowe
wyszczególnione w projekcie uchwały, ale chciałby poznać zakres rzeczowy przebiegu tej
inwestycji. Ciągi te stanowią kilkadziesiąt kilometrów dróg, a wiadomo, że w technologii w jakiej
należy je wykonać, zgodnie z programem, to zrobi się około 6 kilometrów.
Wicestarosta Siedlecki Józefa Rychlik zaproponowała, że przedstawi poszczególne odcinki dróg
i sposób ich realizacji. Pierwszy odcinek to Dąbrówka Stany – Czerniejew o długości 2237 mb.
Będzie położona nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych. Wykonane
będzie wyrównanie, położona warstwa wiążąca i ścieralna. Na odcinku tym zaplanowana jest
przebudowa chodników i zjazdów, wykonanie zatok autobusowych, oznakowanie poziome
cienkowarstwowe i grubowarstwowe, oznakowanie pionowe, wykonanie barier ochronnych na
łukach oraz wykonanie przepustów pod drogą. Łączny koszt wykonania tego odcinka to 1.550.067
złotych.
Drugi odcinek to miejscowość Ozorów długości 1090 mb. Będzie położona nawierzchnia
z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych. Zakres prac to: wyrównanie, warstwa wiążąca
i ścieralna. Na odcinku tym zaplanowano przebudowę zjazdów, oznakowanie poziome
cienkowarstwowe, oznakowanie pionowe i wykonanie przepustów pod drogą. Łączny koszt
wykonania tego odcinka to 814.133 złote.

- 10 Kolejny odcinek to Żeliszew Podkościelny długości 390 mb. Będzie położona nawierzchnia
z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych. Zakres prac to: wyrównanie, warstwa wiążąca
i ścieralna. Na tym odcinku wykonane będzie oznakowanie poziome cienkowarstwowe
i oznakowanie pionowe. Łączny koszt wykonania tego odcinka to 205.115 złotych.
Ostatni odcinek to miejscowość Jagodne o długości 700 mb. Tu też będzie położona nawierzchnia
z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych. Zakres prac to: wyrównanie, warstwa wiążąca
i ścieralna. Na tym odcinku wykonane będzie: przebudowa zjazdów, oznakowanie poziome
cienkowarstwowe i oznakowanie pionowe oraz przepusty pod zjazdami. Łączny koszt wykonania
tego odcinka to 430.582 złote.
Ogólna wartość całej inwestycji to 3.000.000 złotych. W tej inwestycji partycypowały będą
partnerzy. I tak Gmina Skórzec przeznacza 300.000 złotych, Gmina Kotuń 100.000 złotych, Firmy:
Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane „BUDOSAN” 12.000 złotych i Przedsiębiorstwo HandlowoUsługowe „Jakub” 8.000 złotych.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos ?
Radny Bartłomiej Kurkus stwierdził, ze bardzo się cieszy, że poznał zakres rzeczowy tej
inwestycji. Zapytał, dlaczego, jeśli chodzi o jej zakres, inwestycja ta nie została zdefiniowana przez
Starostwo w Gminie Kotuń przed posiedzeniami Komisji Rady i przed sesją. Radni Gminy Kotuń
zupełnie nie byli zorientowani w tym temacie, dlatego też trzy Komisje merytoryczne Rady Gminy
Kotuń zaopiniowały projekt tej uchwały negatywnie. Nastawienie Radnych było takie, żeby na sesji
jej nie podejmować. Poinformował, że jako Radny Powiatu, brał udział w sesji Rady Gminy,
na której miały ważyć się losy tej uchwały i uważa, że przede wszystkim powinien tam być
Wicestarosta bądź wytypowany pracownik Wydziału Dróg. Podczas poprzedniej kadencji nigdy się
tak nie zdarzyło, aby w przypadku tak dużej inwestycji, mającej olbrzymi wpływ na przyszłoroczny
budżet powiatu, bo jest to około 3.000.000 złotych, żeby nie było przedstawiciela Starostwa
w Gminie. Wydaje się Mu, że jest to zupełna indolencja i brak organizacji. Podkreślił, że żeby nie
On i Radny Jan Kuć, to ta uchwała nie byłaby podjęta przez Radę Gminy. W konsekwencji trzeba
byłoby przebudowywać ten projekt uchwały tylko dlatego, że nie ma współpracy z gminami. Tylko
dzięki temu, że obaj wyjaśnili Radnym zakres tej inwestycji, uchwała ta została przez nich podjęta.
Radny Jan Kuć stwierdził, że nie zgadza się z takim postawieniem sprawy przez przedmówcę.
Owszem był na sesji Rady Gminy, znał temat i był przygotowany do udzielania odpowiedzi na
zadawane pytania, ale nikt Go o to nie pytał. Nie można przedstawiać tej sprawy w takim złym
świetle.
Radny Bartłomiej Kurkus podtrzymał swoje stanowisko, podkreślając, że tak było. Dopiero po
Jego dłuższym wystąpieniu, w którym uzasadniał słuszność podjęcia tej uchwały, Radni zmienili
zdanie.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski poinformował Radnych, że na temat tej inwestycji
prowadził rozmowy z Wójtem Gminy Kotuń, który powiedział, że nie ma pieniędzy na jej
dofinansowanie w 2012 roku. Gdyby mógł zapłacić w roku 2013, to wtedy chętnie zarówno On jak
i Rada podjęłaby ten temat. Dobrze się stało, że Radny Bartłomiej Kurkus przekonał radnych
o słuszności sprawy. Następnie udzielił głosu Kierownikowi Wydziału Dróg, na Jego prośbę.
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uczestniczył w rozmowach z Wójtem na temat tej inwestycji. Wspólnie też dokonali wizji tej drogi
w terenie, zastanawiając się, które odcinki zakwalifikować do realizacji. Było to przed
posiedzeniami Komisji. Wójt Gminy Kotuń obawiał się wówczas, że nie będzie Go stać na
dołożenie pieniędzy. Okazało się, że Wójt Gminy Skórzec dołoży 300.000 złotych, w związku z tym
automatycznie ta droga się wydłużyła. Na terenie Gminy Kotuń jest objęty odcinek, który na trasie,
biorąc do Żeliszewa jest najgorszy.
Wicestarosta Siedlecki Józefa Rychlik wyjaśniła, że Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu
8 sierpnia br. zatwierdził i wprowadził do planu inwestycyjnego opracowanie dokumentacji
technicznej a nie wykonanie tego odcinka. W związku z tym należało przystąpić do wyłonienia
wykonawcy tego projektu. Stało się to na podstawie zapytania o cenę. Podpisanie umowy
z wykonawcą nastąpiło 29 sierpnia br. Termin zakończenia prac nad projektem wyznaczony był na
dzień 26 września br. Teraz trzeba tylko skompletować pozostałe dokumenty, niezbędne do
realizacji inwestycji.
Radny Bartłomiej Kurkus podziękował Przewodniczącemu Rady za to, że powiedział, że Wójt
Gminy Kotuń w roku 2012 nie będzie miał na tą inwestycję pieniędzy, a podjęta uchwała mówi
o współfinansowaniu w roku 2012. Przepisy nie pozwalają na przekładanie płatności w czasie.
Potwierdziło się więc wszystko to, o czym mówił wcześniej.
Radny Kazimierz Prochenka zwrócił się z prośbą do Pani Wicestarosty o rozpisanie
przedstawionych zadań rzeczowych, gdyż chciałby otrzymać je na piśmie. Następnie zapytał,
dlaczego tą inwestycję dofinansują również firmy ?
Wicestarosta Siedlecki Józefa Rychlik odpowiedziała, że w ramach realizacji programu
dopuszcza się partnerstwo z podmiotami gospodarczymi. W tym przypadku pozyskaliśmy dwie
firmy, które zgodziły się dofinansować tą inwestycję.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski zapytał, czy są jeszcze pytania ?
Stwierdziwszy, że więcej pytań nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem tej
Uchwały ?
- „za” podjęciem tej uchwały głosowało 19 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 Radnych jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XII/58/2011 w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pod nazwą: „Poprawa
układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie Gmin Skórzec i Kotuń – od drogi
wojewódzkiej nr 803 w miejscowości Skórzec do drogi krajowej Nr 2 (Jagodne) – poprzez
przebudowę odcinków dróg na niżej wymienionych ciągach: Nr 3605W Kotuń-Chlewiska-NowakiSkórzec – do drogi (Siedlce-Wólka Zastawska), Nr 3645W Dąbrówka Stany-Czerniejew-Ozorów,
Nr 3647W Żeliszew Podkościelny-Wodynie, Nr 3603W Żeliszew Podkościelny-Niechnabrz,
Nr 3602W Żeliszew Podkościelny-Koszewnica – droga nr 2” w ramach Programu Wieloletniego
pod nazwą: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo –
Dostępność – Rozwój”. Stanowi ona załącznik nr 16 do niniejszego protokółu.
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Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 18, porządku obrad,
tj.: „Podjęcie Uchwały w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa na
drodze gminnej nr 361109W Łupiny-Mroczki przez Śmiary stanowiącej połączenie dróg
powiatowych nr 3654W Kaczory oraz 3655W Tworki oraz przedłużenie objazdu drogi krajowej
nr 63 Węgorzewo-Słowatycze wraz z budową chodnika w ciągu drogi 361109W” w ramach
Programu Wieloletniego pod nazwą: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II –
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w partnerstwie z Gminą Wiśniew”.
Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 17 do niniejszego protokółu) otrzymali wszyscy
Radni. Podjęcie przez Radę przedmiotowej Uchwały będzie rodzić skutki finansowe dla Powiatu
w 2012 roku w kwocie 3.000 złotych. Następnie zapytał, czy w tym punkcie są pytania ?
Stwierdziwszy, że pytań nie ma, 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 XII/59/2011 w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą: „Poprawa
bezpieczeństwa na drodze gminnej nr 361109W Łupiny-Mroczki przez Śmiary stanowiącej
połączenie dróg powiatowych nr 3654W Kaczory oraz 3655W Tworki oraz przedłużenie objazdu
drogi krajowej nr 63 Węgorzewo-Słowatycze wraz z budową chodnika w ciągu drogi 361109W”
w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych –
Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w partnerstwie z Gminą Wiśniew.
Stanowi ona załącznik nr 18 do niniejszego protokółu.
O głos poprosił Zastępca Wójta Gminy Wiśniew, któremu Przewodniczący Rady udzielił głosu.
Z-ca Wójta Gminy Wiśniew Józef Romańczuk podziękował Radnym za podjęcie tej Uchwały.
Podziękował również Zarządowi Powiatu za wykonanie przepustu w Wólce Wiśniewskiej.
Po zrealizowaniu tego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady Henryk Brodowski
poinformował Radnych, że w tym momencie musi wyjść z dalszej części obrad z uwagi na ważne
spotkanie z Wojewodą Mazowieckim, które już się rozpoczęło. O godzinie 1500 dalsze prowadzenie
sesji przekazał Wiceprzewodniczącemu Rady Dariuszowi Jasińskiemu.
Przewodniczący obrad Dariusz Jasiński stwierdził, że od tej pory w sesji bierze udział
18 Radnych.
Ad. 19.
Przewodniczący obrad Dariusz Jasiński przystąpił do realizacji punktu 19, porządku obrad,
tj.: „Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Siedleckiego na lata 2011-2014”.
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Komisja Rewizyjna, Komisja Budżetu i Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego
i Rynku Pracy. Zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?
Radny Wojciech Łęczycki zapytał, czy chodzi tu o autopoprawkę do tej Uchwały ?
Przewodniczący obrad Dariusz Jasiński odpowiedział, że chodzi tu o podjęcie tej Uchwały,
której projekt otrzymali Radni wraz z materiałami na sesję z uwzględnieniem autopoprawki,
otrzymanej dzisiaj.
(Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie Uchwały Rady Powiatu
w Siedlcach w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Powiatu Siedleckiego
oraz w projekcie Uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie zmian w uchwale w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2011-2014 stanowi załącznik
nr 19 do niniejszego protokółu)
Przewodniczący zapytał, czy są pytania ?
Stwierdziwszy, że pytań nie ma, odczytał projekt Uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem
autopoprawki. (Projekt tej Uchwały stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokółu)
Radny Wojciech Łęczycki stwierdził, że On dysponuje projektem tej uchwały bez wprowadzonych
zmian. Wydaje się Mu, że Zarząd Powiatu popełnił błąd.
Wicestarosta Siedlecki Józefa Rychlik odpowiedziała, że nie jest to błąd Zarządu. Wyjaśniła,
że na posiedzeniu w dniu 19 września br. Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Gminy Wiśniew
o wyrażenie zgody na przystąpienie do partnerstwa we wcześniej omawianej inwestycji. Zarząd
pozytywnie rozpatrzył ten wniosek i przygotował autopoprawkę do wcześniej przedłożonego
projektu Uchwały. Zmiana dotyczy kwoty 3.000 złotych. W dniu dzisiejszym, przed rozpoczęciem
sesji Radni otrzymali cały materiał, dotyczący autopoprawki i zdecydowali o wprowadzeniu jej pod
obrady.
Radny Wojciech Łęczycki zapytał, dlaczego Zarząd nie wysłał Radnym autopoprawki, skoro
wiedział, że skutkuje ona zmianami w budżecie ?
Skarbnik Powiatu Pelagia Piątek wyjaśniła, że jest to sprawa szybkiej reakcji Zarządu Powiatu
na wniosek Gminy Wiśniew. Materiały na dzisiejszą sesję były rozpatrywane na posiedzeniach
Komisji, które odbyły się w dniach 15 i 16 września br. W dniu 15 września wpłynął wniosek Gminy
Wiśniew o przyjęcie partnerstwa i udzielenie Gminie pomocy w wysokości 3.000 złotych. Dopiero
w dniu 19 września Zarząd rozpatrzył wniosek, przygotował projekt uchwały w sprawie realizacji
inwestycji z Gminą Wiśniew, który został Radnym wysłany i w dalszej kolejności przygotował
Uchwałę Zarządu w sprawie wprowadzenia autopoprawki w budżecie. Wobec tego zmiana ta nie
mogła być omawiana na posiedzeniach Komisji, bo jeszcze jej nie było.
Wicestarosta Siedlecki Józefa Rychlik wyjaśniła, że gdyby na dzisiejszej sesji nie podjęli
przedłożonych uchwał wraz z autopoprawkami to partnerstwo w inwestycjach nie doszłoby do
skutku. Podkreśliła, że 5 października br. mija termin składania wniosków.

- 14 Przewodniczący obrad Dariusz Jasiński zamknął dyskusję na ten temat. Uważa, że reakcja
Zarządu na wniosek Gminy, im bardziej jest szybka i sprawna to lepiej, tym bardziej, że dotyczy tak
niskiej kwoty. Należy życzyć powodzenia Gminie Wiśniew w przeprowadzeniu tej inwestycji.
Następnie przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem tej Uchwały wraz
z autopoprawką ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 17 Radnych
- „przeciw” 0
- „wstrzymujących się” 1 Radny
Przewodniczący obrad Dariusz Jasiński stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 18 Radnych
17 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę
Nr XII/60/2011 w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Siedleckiego na lata 2011-2014 wraz z autopoprawką. Stanowi ona załącznik nr 21 do niniejszego
protokółu.
Ad. 20.
Przewodniczący obrad Dariusz Jasiński przystąpił do realizacji punktu 20, porządku obrad,
tj.: „Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Powiatu
Siedleckiego”.
Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 22 do niniejszego protokółu) otrzymali wszyscy
Radni. Pozytywnie zaopiniowała go Komisja Budżetu, Komisja Rewizyjna i Komisja Infrastruktury,
Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. Następnie udzielił głosu Pani Skarbnik.
Skarbnik Powiatu Pelagia Piątek poinformowała, że w projekcie tej uchwały zwiększa się plan
dochodów powiatu o kwotę 24.108 złotych i zmniejsza się plan dochodów o kwotę 234.188 złotych.
Główne zmiany dotyczą planu wydatków majątkowych ujętych w załączniku rocznych zadań
inwestycyjnych. Są one zaznaczone kolorem czerwonym. Szczegółowo omówiła w jakich działach i
rozdziałach zostały wprowadzone zmiany. Autopoprawka dotyczy wprowadzenia do planu limitu
wydatków na 2012 rok 3.000 złotych z przeznaczeniem na finansowanie umowy partnerskiej dla
Gminy Wiśniew.
Przewodniczący obrad zapytał, czy są pytania ?
Radna Barbara Rybaczewska nadmieniła, że w drogach powiatowych nastąpiło zmniejszenie
wydatków o kwotę 362.314 złotych, a zwiększenie o 167.314 złotych. W związku z tym jest
niedobór na drogach w kwocie 200.000 złotych. Zapytała, jakich zadań nie pokryją środki, które
pozostałe w budżecie ?
Skarbnik Powiatu Pelagia Piątek odpowiedziała, że wszystkie zadania będą pokryte, gdyż jest to
zmniejszenie planowanego kredytu do zaciągnięcia, który na koniec roku będzie rozliczany.
Przewodniczący obrad zapytał, czy są jeszcze pytania ?

- 15 Stwierdziwszy, że pytań nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem Uchwały
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Powiatu Siedleckiego wraz
z autopoprawką ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 18 Radnych
Przewodniczący obrad Dariusz Jasiński stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 18 Radnych
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XII/61/2011 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej
na 2011 rok Powiatu Siedleckiego wraz z autopoprawką. Stanowi ona załącznik nr 23 do
niniejszego protokółu.
Ad. 21.
Przewodniczący obrad Dariusz Jasiński przystąpił do realizacji punktu 21, porządku obrad,
tj.: „Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu”.
Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 24 do niniejszego protokółu) otrzymali wszyscy
Radni. Pozytywnie zaopiniowały go wszystkie Komisje merytoryczne Rady Powiatu. 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 obrad Dariusz Jasiński stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 18 Radnych
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XII/62/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał
Rady Powiatu. Stanowi ona załącznik nr 25 do niniejszego protokółu.
Ad. 22.
Przewodniczący obrad Dariusz Jasiński przystąpił do realizacji punktu 22, porządku obrad,
tj.: „Podjęcie Uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu
Siedleckiego. Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 26 do niniejszego protokółu)
otrzymali wszyscy Radni. Była ona tematem obrad wszystkich Komisji merytorycznych Rady.
Wszystkie Komisje zaopiniowały go pozytywnie. Następnie zapytał, czy w tej sprawie ktoś chciałby
o coś zapytać ?
Stwierdziwszy, że pytań nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem tej
Uchwały ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 18 Radnych
Przewodniczący obrad Dariusz Jasiński stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 18 Radnych
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XII/63/2011 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej Powiatu Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 27 do niniejszego protokółu.
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Przewodniczący obrad Dariusz Jasiński przystąpił do realizacji punktu 23 porządku obrad,
tj.: „Podjęcie Uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej
instytucji kultury za ten sam okres”. Nadmienił, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 30 do
niniejszego protokółu) otrzymali wszyscy Radni. Był on rozpatrywany przez Komisję Rewizyjną
i Komisję Budżetu. Obie Komisje projekt tej Uchwały zaopiniowały pozytywnie. Następnie zapytał,
czy w tym punkcie ktoś ma pytania ?
Stwierdziwszy, że pytań nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem tej
Uchwały ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 18 Radnych
Przewodniczący obrad Dariusz Jasiński stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 18 Radnych
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XII/64/2011 w sprawie określenia zakresu i formy informacji
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze, informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego samorządowej instytucji kultury za ten sam okres. Stanowi ona załącznik nr 29 do
niniejszego protokółu.
O godzinie 1520 z sali obrad wyszedł Radny Grzegorz Pomikło. Od tej pory w sesji bierze udział
17 Radnych.

Ad. 24.
Przewodniczący obrad Dariusz Jasiński przystąpił do realizacji punktu 24 porządku obrad,
tj.: „Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości”. Nadmienił,
że projekt tej Uchwały (załącznik nr 30 do niniejszego protokółu) Radni otrzymali w dniu
dzisiejszym przed sesją i wyrazili zgodę na wprowadzenie tego punktu do porządku obrad.
Po odczytaniu tej Uchwały udzielił głosu Pani Wicestaroście.
Wicestarosta Siedlecki Józefa Rychlik przypomniała, że w Kisielanach jest Dom Nauczyciela,
w którym znajduje się cztery lokale mieszkalne. Trzy lokale Nr 1, 2 i 4 zostały sprzedane
dotychczasowym najemcom w trybie bezprzetargowym. Lokal Nr 3 został opuszczony przez
dotychczasowego najemcę z dniem 16 września br i dlatego też można przystąpić do sprzedaży
tego lokalu w trybie przetargowym. Wszystkie lokale zostały wycenione. Wycena lokalu Nr 3 ważna
jest do 14 grudnia br. i w związku z tym musimy do tego czasu sprzedać ten lokal. Aby wypełnić
wszystkie procedury z tym związane musi być podjęta przedmiotowa uchwała. Poprosiła Radnych
o jej podjęcie w dniu dzisiejszym.
Przewodniczący obrad zapytał, czy są pytania ?
Radny Kazimierz Prochenka zapytał, na jaką kwotę została wyceniona ta nieruchomość ?
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na kwotę 46.455 złotych. Wszystkie pozostałe lokale były wycenione na tą samą kwotę. Różnica
jest tylko taka, że przy sprzedaży tego lokalu nie będzie zastosowana żadna bonifikata.
Przewodniczący obrad Dariusz Jasiński zapytał, czy są jeszcze pytania ?
Stwierdziwszy, że pytań nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem tej
uchwały ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 16 Radnych
- „przeciw”
0
- „wstrzymujących się” – 1 Radny
Przewodniczący obrad Dariusz Jasiński stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 17 Radnych
16 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę
Nr XII/65/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Stanowi ona załącznik nr 31
do niniejszego protokółu.
O godzinie 1530 z sali obrad wyszedł Radny Tomasz Marciniuk. Od tej pory w sesji bierze udział
16 Radnych.

Ad. 25.
Przewodniczący obrad Dariusz Jasiński przystąpił do realizacji punktu 25 tj. „Informacja
Przewodniczącego Rady”.
Zapoznał Radnych z pismem:
1. Podsekretarza Stanu Jarosława Wojtowicza Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które jest
odpowiedzią na włączenie się samorządów w proces formułowania priorytetów polskiej
prezydencji. Pismo z dnia 29.07.2011 roku Nr UEM-wpr-0753/11(515-ml) stanowi załącznik
nr 32 do protokółu).
2. Starosty Siedleckiego z dnia 12.08.2011 roku Nr RR.0716-7/09/10/11 będące odpowiedzią na
pismo Pani Stanisławy Prządki – Posłanki na Sejm RP w sprawie przejęcia PKS w Siedlcach.
Pismo to stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokółu.
3. Starosty Siedleckiego z dnia 16.08.2011 roku Nr G.6620.63.2011 będące odpowiedzią na
pismo Związku Spółek Wodnych w Siedlcach w sprawie wsparcia przy udostępnieniu danych
z zasobów ewidencji geodezyjnej, potrzebnych do aktualizacji właścicieli działek
zmeliorowanych. Pismo to stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokółu.
4. Z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ze skargi Bartłomieja
Kurkusa w przedmiocie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady. Wyrok stanowi
załącznik nr 35 do protokółu.
5. Z pismem Przewodniczącego Mazowieckiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność’ z dnia
18.08.2011 roku w spawie propozycji zwołania sesji Rady P poświęconej 30 rocznicy
działalności „SOLIDARNOŚCI”. Pismo to stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokółu.
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Przewodniczący obrad Dariusz Jasiński przystąpił do realizacji punktu 26, tj. „Interpelacje
i zapytania radnych”. Zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos ?
Radny Bartłomiej Kurkus powiedział, że słyszał, że w Starostwie doszło do złamania prawa
w zakresie naruszenia procedur przetargowych przy realizacji dwóch przetargów, a mianowicie
przy zadaniu „Rozwój E-usług w powiecie siedleckim” za które grozi nam kara na kwotę
ok. 250.000 złotych oraz przetargu na rozwój układu komunikacyjnego. Chodzi tu o modernizację
drogi w ramach RPO Mordy – Przesmyki. W tym przypadku grozi nam kara w wysokości około
100.000 złotych. Zapytał, czy jest to prawda ?
Wicestarosta Siedlecki Józefa Rychlik przyznała, że rzeczywiście Komisje, które prowadziły
kontrolę w Starostwie miały zastrzeżenia do przeprowadzenia przetargu na budowę drogi Mordy –
Przesmyki i inwestycji „Rozwój E-usług w powiecie siedleckim”. Zarząd nie zgadza się jednak
z ustaleniami osób kontrolujących i obie sprawy zostaną skierowane do rozpatrzenia przez Sąd.
Radny Bartłomiej Kurkus zapytał, czy na drodze Nr 3602 Żeliszew Podkościelny – Koszewnica,
która jest ujęta do realizacji w planie wieloletnim na 2013 rok chodzi o modernizację odcinka
z Wilczonka do Koszewnicy przez las ?
Z-ca Kierownika Wydziału Dróg Wiesław Mazur odpowiedział, że inwestycja dotyczy jednej
drogi, ale dwóch różnych jej odcinków.
Radny Kazimierz Prochenka powracając do pisma Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
przytoczonego przez Przewodniczącego obrad, zauważył, że tego pisma nie powinniśmy
otrzymać, gdyż w sprawie priorytetów odnośnie wsi i rolnictwa nic nasza Rada nie zrobiła. Swego
czasu nie podjęliśmy uchwały w sprawie dopłat dla rolników z Unii Europejskiej.
Przewodniczący obrad Dariusz Jasiński uważa, że nie ma w tym nic złego, że otrzymaliśmy
to pismo do wiadomości. Sprawa kształtowania się przyszłej polityki rolnej jest ważna i im więcej
wiemy na ten temat, to chyba lepiej.
Radny Wojciech Łęczycki zwrócił się z prośbą do Pani Wicestarosty o przedstawienie na piśmie
informacji na temat frekwencji członków Zarządu na poszczególnych posiedzeniach. Ponadto
zwrócił uwagę na fakt, że Radni często nie otrzymują wszystkich materiałów na sesje, bądź
posiedzenia Komisji w terminie określonym przez Statut. Ma nadzieję, że nie stanie się to regułą.
Przewodniczący obrad Dariusz Jasiński zwrócił uwagę na fakt, że czasami trzeba wprowadzić
jakiś ważny temat pod obrady Rady. W dzisiejszym dniu została wprowadzona Uchwała dot.
Gminy Wiśniew. Fakt, że Zarząd i Rada potrafi sprawnie działać, to chyba dobrze. Każdy ma
wewnętrzne przekonanie o słuszności sprawy. Tej Gminie trzeba tylko życzyć, aby zaplanowana
inwestycja została wykonana.
Członek Zarządu Piotr Dymowski stwierdził, że Zarząd przygotowuje dokumenty starając się
zachować wszystkie procedury a dzisiejsza Uchwała świadczy tylko o dobrej i szybkiej współpracy
z gminami.

- 19 Wicestarosta Siedlecki Józefa Rychlik wyjaśniła, że zazwyczaj Zarząd obraduje w komplecie.
Jednak zdarzają się życiowe sytuacje, kiedy kogoś brakuje. Tak samo jest na sesjach,
czy posiedzeniach Komisji. Natomiast informacja o frekwencji członków Zarządu będzie
sporządzona i przedłożona Radnym na koniec roku.
Przewodniczący obrad zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos ?
Radny Marek Gorzała poinformował, że 31 sierpnia br. na sesji Rady w Mordach, Radni zgłosili,
a 27 września br. przypomnieli Mu, że w miejscowości Stara Wieś na terenie Gminy Mordy jest
niefortunnie usytuowana studzienka. Znajduje się ona na łuku drogi i jest bardzo wysoko
obsadzona w stosunku do nawierzchni tej drogi. Poprosił o podjęcie starań w celu jej obniżenia.
Mieszkańcy Krzymosz zamieszkali przy granicy Lucynowa zwrócili się z prośbą o pogłębienie
rowu, biegnącego wzdłuż drogi powiatowej, ponieważ droga między Gminą Zbuczyn a Gminą
Mordy jest ciągle zalewana. Osuszyli oni sobie tą drogę, ale nadal nie spełnia ona ich oczekiwań.
Radny stwierdził, że bardzo Mu zależy na drodze Nr 3666W prowadzącej ze Stoku Lackiego
do Olszanki, a szczególnie na odcinku od skrzyżowania drogi w Czuryłach do granicy naszego
Powiatu. Poinformował Radnych, że zapoznał się z dokumentacją, jaka kierowana była
do Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie tej drogi. We wniosku napisano, że stan tej
drogi jest fatalny, ale od chwili złożenia wniosku, tj. od półtora roku temu nic się nie zmieniło.
W sprawie naprawy tej drogi złożył swój wniosek do Zarządu Powiatu poprzez Komisję
Infrastruktury. Starosta Zygmunt Wielogórski rok temu na spotkaniu w miejscowości Radzików
Wielki, obiecał, że jeżeli zadanie to nie przejdzie w takim zakresie jak przewiduje, to będzie
realizował tą inwestycję trzyetapowo we własnym zakresie. Powtórzył to samo na sesji, niemniej
nic w tym zakresie nie zrobił. Odpowiedź, jaka przyszła od Marszałka datowana na dzień 2 luty br.
w swojej sentencji zawiera stwierdzenie, że wniosek nie został skierowany do konsultacji
społecznej, co znaczy, że leży w szufladzie i nie nadaje się mu biegu. Osobiście przychyla się do
wszystkich inwestycji drogowych, bo są one niezbędne, niemniej fatalność i ważność tej drogi
kwalifikuje ją do natychmiastowego remontu. Na swój wniosek otrzymał odpowiedź, w której Pani
Wicestarosta informuje, że ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy
opracowywaniu budżetu Powiatu na 2012 rok. Tyle tylko, że na inwestycje na rok 2012 są już
podjęte Uchwały.
Przewodniczący obrad Dariusz Jasiński powiedział, że wypowiedź Radnego traktuje jako formę
wyrażenia opinii, bo wnioskiem się ona nie zakończyła. Następnie zapytał, czy ktoś chciałby
jeszcze zabrać głos ?
Radny Bartłomiej Kurkus powiedział, że chciałby, aby zła taktyka reprezentowania Powiatu
w kluczowych sprawach, dotyczących Powiatu, które rzutują na budżet, nie była początkiem
jej kontynuowania. Życzyłby sobie, żeby był to tylko incydent, bo to źle o nas świadczy.
Wicestarosta Siedlecki Józefa Rychlik odpowiedziała, że na sesję Rady Gminy Kotuń nie
otrzymała zaproszenia, to nawet jeśliby chciała, to nie mogła na niej być. Jednak wcześniej były
prowadzone rozmowy z Wójtem, który powiedział, że Radni uważają, że środków w budżecie na
rok 2012 jest tak mało, że nie ma 100.000 złotych na inwestycję wspólną z Powiatem.

- 20 Takie środki mogą zagwarantować jedynie na rok 2013. Zgodnie z obowiązującą procedurą nie
można tych środków przesuwać. Muszą być zagwarantowane w roku, w którym jest realizowana
dana inwestycja. Gdyby wójt uważał, że powinna wziąć udział w sesji to by Ją o to poprosił.
Ponadto uważa, że wystarczającą osobą do reprezentowania Powiatu na sesji jest Radny.
Radny Bartłomiej Kurkus stwierdził, że wyszło jednak na to, że to, o czym mówił wcześniej
okazało się prawdą i właśnie swoją wypowiedzią Pani Wicestarosta przyznała Mu rację. Wójt
powiedział, że środki zabezpieczyć może na rok 2013 tylko, jak to się stało, że środki się znalazły
na rok 2012 i ostatecznie Rada Gminy podjęła uchwałę. Nadal uważa, że Starostowie powinni
brać udział w sesjach gmin, szczególnie wtedy, kiedy są ważne sprawy. Radny nie jest
przedstawicielem Starostwa, tylko przedstawicielem Rady.
Radny Jan Kuć odniósł wrażenie, że Gmina chciała rozpatrzyć tą sprawę we własnym gronie.
Nadmienił, że też nie był zaproszony na tą sesję i myśli, że Radny Bartłomiej Kurkus również nie
otrzymał zaproszenia. Pomimo tego obaj dowiedzieli się o terminie sesji i obaj postanowili wziąć
w niej udział. Dzięki tej obecności być może Rada Gminy podjęła słuszną decyzję.
Przewodniczący obrad Dariusz Jasiński zauważył, że zapewne wszystkim Radnym wielką
satysfakcję sprawia to, że w rezultacie Rada Gminy taką uchwałę podjęła. Uważa, że z wielu
rzeczy Rada Powiatu może być zadowolona, jedną z nich jest właśnie dobra współpraca
z samorządami gminnymi.
Członek Zarządu Włodzimierz Drabarek zwracając się do Radnego Bartłomieja Kurkusa
powiedział, że gdyby nawet tak było, że ze strony Zarządu Powiatu było jakieś niedopatrzenie w tej
sprawie, to taką samą winę ponosi Wójt Gminy Kotuń, który też nie wykazał zbytniego
zainteresowania. W praktyce tak jest, że to Wójt uczestniczy w posiedzeniach Komisji Rady,
spotyka się z Radnymi i nie można twierdzić, że Wójt i Radni nic nie wiedzieli. Uważa, że Urząd
Gminy nie był zbyt zainteresowany tą inwestycją i stąd wzięły się nieporozumienia.
Przewodniczący obrad stwierdził, że w tej sprawie, każdy, kto chciał mógł się wypowiedzieć.
i dlatego też zamyka dyskusję na ten temat. Następnie zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos
w innej sprawie ?
Radny Kazimierz Prochenka stwierdził, że do tej pory Starosta był zawsze obecny na sesjach
Rady Powiatu. Zapytał, dlaczego nie ma Go dzisiaj ?
Wicestarosta Siedlecki Józefa Rychlik odpowiedziała, że Starosta do dnia 20 października br.
przebywa na zwolnieniu lekarskim.
Radny Kazimierz Prochenka zapytał, kto podczas nieobecności podpisuje uchwały Zarządu ?
Wicestarosta Siedlecki Józefa Rychlik poinformowała, że uchwały i inną korespondencją
podpisuje Wiceprzewodniczący Zarządu, czyli Wicestarosta. Drugą osobą upoważnioną do
składania podpisów jest członek Zarządu Włodzimierz Drabarek.

- 21 Radny Marek Gorzała powiedział, że skoro tak długo nie będzie Starosty, to w takim przypadku
musi skierować pytanie do Pani Wicestarosty. Zapytał, co dalej będzie z tą drogą, o której mówił
wcześniej, tj. Nr 3666W prowadzącą ze Stoku Lackiego do Olszanki na odcinku od skrzyżowania
drogi w Czuryłach do granicy naszego Powiatu ? Jakie kroki, w tym zakresie podjęto i jeżeli
podjęto, to, czy w zadaniach inwestycyjnych na rok 2012 może znaleźć się ta droga, która jest już
w fatalnym stanie.
Wicestarosta Siedlecki Józefa Rychlik odpowiedziała, że Zarząd dopiero będzie dyskutował nad
projektem przyszłorocznego budżetu powiatu. Do dnia dzisiejszego składane były wnioski, które
w dalszej kolejności będą rozpatrywane. Dopiero później Zarząd podejmie decyzję, które drogi
wprowadzić do zadań inwestycyjnych. Wniosek odnośnie tej drogi został złożony w Urzędzie
Marszałkowskim i oczekuje na rozstrzygnięcie, które od nas nie zależy.
Radny Marek Gorzała zapytał, czy wniosek ten był monitowany ?
Wicestarosta Siedlecki Józefa Rychlik odpowiedziała, że był monitowany telefonicznie przez
Kierownika Wydziału Dróg w dniu 16 września br. Podczas rozmowy Pani Kierownik usłyszała,
że wniosek ten nie został przyjęty do konsultacji społecznej i leży w „zamrażarce”.
Radny Marek Gorzała wyraził z tego powodu swoje niezadowolenie. Zapytał, na jakim etapie jest
realizacja największej naszej inwestycji ?
Wicestarosta Siedlecki Józefa Rychlik poinformowała, że była niedawno na wszystkich
inwestycjach. Jeśli chodzi o inwestycję drogową Mordy – Ptaszki mostek w m. Sosenki został
rozebrany, we właściwe miejsca zostały poskładowane przepusty, droga została poszerzona,
nawieziona tłuczniem kamiennym i została zdjęta darń z poboczy. W tej chwili droga jest
przygotowana do położenia nawierzchni bitumicznej. W miejscowościach poustawiane są
krawężniki i pokładzione korytka ściekowe. Zakończenie tej inwestycji przewidziane jest koniec
listopada br.
Członek Zarządu Małgorzata Stolarzewska-Sierakowska stwierdziła, że Zarząd przy wyborze
inwestycji na przyszły rok będzie przede wszystkim brał pod uwagę udział własny gminy.
Członek Zarządu Piotr Dymowski odnosząc się do wypowiedzi Radnego Marka Gorzały, który,
Jego zdaniem uważa, że w całym powiecie jest tylko jedna Gmina Mordy, powiedział, że Gmin
w naszym Powiecie jest więcej. Droga Stok Lacki – Olszanka na pewno kwalifikuje się do remontu
kapitalnego, tak jak wiele różnych innych ciągów drogowych. Jeżeli przyjmiemy ciąg drogowy
o długości 40 km, to musimy przyznać, że z własnych środków nie jesteśmy w stanie go wykonać.
Jest zdania, że środki powiatowe powinny być dzielone w miarę proporcjonalnie na każdą gminę,
bo w każdej są podobne drogi.
Radny Marek Gorzała nadmienił, że Radny Piotr Dymowski był członkiem Zarządu również
w poprzedniej kadencji i powinien znać dokument dotyczący tej inwestycji, o której mówił. Droga od
granicy miejscowości Mordy w stronę Przesmyk na pewnym odcinku, w ramach poprawek była
układana trzy razy. Raz z pieniędzy Wojewody, raz Marszałka.

- 22 W tym przypadku można powiedzieć, że jest to niegospodarność. Gdybyśmy tamtą nawierzchnię
przesunęli dalej, to droga byłaby już wyremontowana aż do Kamianek.
Przewodniczący obrad Dariusz Jasiński stwierdził, że w dyskusji padło wiele ważnych
argumentów. Zapewne będą one podnoszone jeszcze na innych płaszczyznach dyskusji. Obecnie
nie możemy jednak mówić bez przerwy o tym samym, przytaczając te same argumenty. Zapytał,
czy są głosy w innych sprawach ?
Po chwili stwierdził, że chętnych do zabrania głosu w innych sprawach nie ma, co oznacza,
że punkt ten został wyczerpany.
Ad. 27.
Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 20 ust. 6 Statutu Powiatu Siedleckiego
o godzinie 1615 Przewodniczący obrad Dariusz Jasiński zakończył obrady wypowiadając
formułę: „Zamykam XII Sesję Rady Powiatu Siedleckiego”.
Na tym protokół zakończono.
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