RADA POWIATU
w SIEDLCACH
BR.0041-10/11

PROTOKÓŁ NR XIII/2011
z XIII Sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach,
odbytej w dniu 28 października 2011 roku
w Starostwie Powiatowym w Siedlcach,
ul. Piłsudskiego 40

Przewodniczący Rady Henryk Brodowski o godzinie 1400 otworzył Sesję wypowiadając formułę:
„Otwieram XIII Sesję Rady Powiatu w Siedlcach”. Szczególnie ciepło powitał działaczy NSZZ RI
„Solidarność” zaproszonych na uroczystą część sesji: Pana Stefana Szańkowskiego, Pana
Władysława Lipińskiego, Pana Wacława Sobotkę, Pana Marka Boruca, Pana Gabriela
Janowskiego, Panią Krystynę Jastrzębską, Pana Zenona Borkowskiego oraz Jerzego Mandała –
Prezesa Zarządu Rejonowego LOK. Powitał również pozostałych gości, członków Zarządu
Powiatu, Radnych i przedstawicieli lokalnych środków masowego przekazu.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 15 Radnych, co wobec
21 osobowego składu Rady stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał, wniosków
i wydawania opinii. Nieobecność swoją usprawiedliwili Radni: Włodzimierz Drabarek, Marek
Gorzała, Benon Kukla, Tomasz Marciniuk, Barbara Rybaczewska i Emil Wielogórski.
(Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu).
Do pełnienia funkcji sekretarzy podczas dzisiejszych obrad Przewodniczący wyznaczył Radnych:
Grzegorza Pomikło i Andrzeja Wróbla.
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. Niemniej Zarząd Powiatu zwrócił się
z prośbą o wprowadzenie do tego porządku punktu: „Podjęcie Uchwały w sprawie trybu prac nad
projektem uchwały budżetowej Powiatu Siedleckiego”. Zaznaczył, że projekt tej uchwały Radni
otrzymali przed rozpoczęciem sesji i poprosił Starostę o uzasadnienie potrzeby podjęcia tej
Uchwały.
Starosta Siedlecki Zygmunt Wielogórski wyjaśnił, że ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie Zespół w Siedlcach padła sugestia, aby w kilku punktach zmienić zapisy
w poprzednio podjętej w tym zakresie uchwały. Są to poprawki mało znaczące, ale mające wpływ
na ich jasność. Uchwała ta jest uchwałą wyłącznie porządkującą.
Przewodniczący Rady podziękował Staroście za informację i otworzył dyskusję.
Radny Kazimierz Prochenka zapytał, czy projekt tej Uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja
Budżetu?
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Komisja Budżetu w składzie trzyosobowym pozytywnie zaopiniowała projekt tej Uchwały.
Radny Bartłomiej Kurkus powiedział, że porównując poprzednią uchwałę z obecnie
przedłożonym projektem wychodzi na to, że został pominięty § 1. Zapytał, czy został on celowo
wykreślony, czy nie wpisany przez pomyłkę ?
Starosta wyjaśnił, że nie jest to pomyłka. Paragraf został wycięty na życzenie Izby
Obrachunkowej.
Radny Bartłomiej Kurkus stwierdził, że treść tego paragrafu wskazywała kto i do kiedy może
składać wnioski do budżetu. W tym projekcie Uchwały tego nie ma. Zapytał, jaki dokument będzie
to określał i czy Regionalna Izba Obrachunkowa wręcz nakazała zapis ten usunąć ?
Skarbnik Powiatu Pelagia Piątek wyjaśniła, że tryb pracy nad budżetem rozpoczyna się od dnia
15 listopada, czyli od dnia, kiedy Zarząd przedstawia go Przewodniczącemu Rady, który w ciągu
3 dni przesyła go Radnym. Wszystkie czynności wykonywane przy opracowaniu projektu budżetu
nie należą do kompetencji organu nadzoru, jakim jest Regionalna Izba Obrachunkowa
i dlatego nie winny znajdować się w uchwałach regulacyjnych, dotyczących trybu prac. Z zapisów
ustawy o finansach publicznych jasno wynika, że opracowanie projektu budżetu należy do
wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu. Problem dotyczył niesprecyzowania terminów, czyli taki
zapis jak: „...niezwłocznie Przewodniczący Rady przekazuje Radnym...” zastępuje się konkretnym
terminem: „...Przewodniczący przesyła Radnym w ciągu 3 dni...” To samo dotyczy prac Komisji.
Precyzuje się zapis, że Komisje rozpatrują projekt budżetu w ciągu 30 dni licząc od dnia jego
przekazania. Przewodniczący Komisji przedkładają w ciągu 3 dni od posiedzenia swoje opinie
wraz z propozycjami zmian. Poprzednia Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej była podjęta 30 września, a dopiero 19 października Regionalna Izba Obrachunkowa
na swoich stronach Internetowych zamieściła informację o wymogach, jakie obecnie obowiązują
przy opracowywaniu projektu budżetu. Dlatego też należało podjętą już uchwałę dostosować do
obowiązujących procedur.
Radny Bartłomiej Kurkus zapytał, czy ustawa o finansach publicznych była w tym roku
nowelizowana, jeżeli nie to dlaczego dopiero 19 października Regionalna Izba Obrachunkowa
przekazała swoje wskazówki ? Wynika z tego, że wcześniej nie miała uwag a teraz dostrzegła
pewne nieprawidłowości.
Skarbnik Powiatu Pelagia Piątek odpowiedziała, że na zadane pytanie nie potrafi odpowiedzieć.
Regionalna Izba Obrachunkowa jest organem nadzoru i wcale nie musi wypowiadać się na ten
temat, bo nie ma takiego obowiązku. Jeśli chodzi o składanie wniosków, to każdy dobrze o tym
wie, że Radny w dowolnym czasie może składać wnioski do Zarządu, celem ich rozpatrzenia.
Radny Bartłomiej Kurkus stwierdził, że właśnie to było wyraźnie zapisane w poprzednio podjętej
Uchwale.
Skarbnik Powiatu Pelagia Piątek wyjaśniła, że przedmiotowa uchwała nie obejmuje zakresu prac
przygotowawczych do projektu budżetu. Tryb prac nad projektem budżetu, a nie prac
przygotowawczych do projektu budżetu, od momentu złożenia tego projektu Przewodniczącemu
Rady i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, musi być zgodny z Uchwałą.

- 3 O godzinie 1420 z sali obrad wyszedł Radny Marek Plichta. Od tej pory w sesji bierze udział 14 Radnych.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze inne wnioski do porządku obrad ?
Ponieważ innych wniosków nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem
zgłoszonego wniosku o wprowadzenie do dzisiejszego porządku obrad punktu: „Podjęcie Uchwały
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Siedleckiego” ?
- „za” przyjęciem tego wniosku głosowało 14 Radnych
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie
zdecydowała o wprowadzeniu do dzisiejszego porządku obrad zgłoszonego punktu.
Zaproponował, aby umieścić go w porządku obrad po punkcie 12 jako punkt 13. Kolejne punkty
ulegną przesunięciu o jedno miejsce w dół, wobec czego dzisiejsze obrady odbędą się według
porządku:
1. Otwarcie obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
I CZĘŚĆ UROCZYSTA:
- Przemówienia okolicznościowe przedstawicieli NSZZ RI „Solidarność”,
- Podjęcie Uchwały w sprawie uczczenia 30 rocznicy powstania i działalności NSZZ RI
„Solidarność”.
II CZĘŚĆ ROBOCZA:
3. Przyjęcie protokółu z XII Sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.
5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Siedleckiego na lata
2005 – 2013” w roku 2010.
6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. – Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. – Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie na lata 2007 – 2013.
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2002 – 2010” w roku 2010.
8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań w zakresie modernizacji i utrzymania dróg
powiatowych.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego zadań powiatu
z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.
11. 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.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Powiatu
Siedleckiego.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu
Siedleckiego.
14. Informacja Starosty Siedleckiego na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
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przez Radnych Powiatu Siedleckiego.
16. Informacja Przewodniczącego Rady.
17. Interpelacje i zapytania Radnych.
18. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady po przedstawieniu porządku obrad zapytał, kto jest za jego przyjęciem ?
- „za” przyjęciem porządku głosowało 14 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
O godzinie 1427 na salę obrad wrócił Radny Marek Plichta. Od tej pory w sesji bierze udział 15 Radnych.

W tym momencie Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że na dzisiejszej sesji mamy
zaszczyt być świadkami uhonorowania zasług wniesionych na rzecz Ligi Obrony Kraju przez Pana
Zygmunta Wielogórskiego. Poprosił Pana Jerzego Mandała – Prezesa Zarządu Rejonowego Ligi
Obrony Kraju o odznaczenie Starosty.
Pan Jerzy Mandał uhonorował Pana Zygmunta Wielogórskiego – Starostę Siedleckiego złotym
medalem „Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju”.
Serdecznie pogratulował Panu Zygmuntowi Wielogórskiemu i podkreślił, że medal ten jest także
wyrazem uznania dla wszystkich Radnych i pracowników Starostwa.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski pogratulował Staroście odznaczenia i przystąpił do
realizacji części uroczystej. O poprowadzenie tej części poprosił Pana Stefana Szańkowskiego Przewodniczącego Mazowieckiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność”.
Pan Stefan Szańkowski podziękował Przewodniczącemu Rady, Staroście i wszystkim Radnym
za włączenie się do obchodów 30 rocznicy działalności „SOLIDARNOŚCI”. Podkreślił,
że trzydzieści lat w życiu człowieka to wcale nie tak dużo, a jednak tak ważne w naszej historii.
Powiat Siedlecki jest następcą prawnym Województwa Siedleckiego, które wówczas
funkcjonowało. Trzydzieści lat temu w tymże województwie miał miejsce słynny już strajk trwający
od 4 listopada do 14 grudnia określany czasami mianem „strajkiem chłopskim”. Był to strajk
organizowany przez NSZZ RI „Solidarność”. Na tej Ziemi jako pierwsza została w sposób
demokratyczny i statutowy powołana Rada Wojewódzka „Solidarności”. Wydarzenia z tamtych dni
przybliżą mówcy w przygotowanych przez siebie referatach.
Jako pierwsza referat nt. „Historii Strajku Chłopskiego w Siedlcach wygłosiła Pani Krystyna
Jastrzębska – pracownik naukowy Archiwum Państwowego w Siedlcach. (Referat ten stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego protokółu)
Kolejny referat na temat „30-lecia działalności NSZZ RI „Solidarność” wygłosił Gabriel Janowski –
pierwszy Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” i były Minister Rolnictwa.
Referat na temat „Strajku Siedleckiego Rolniczej „Solidarności” – oczami bezpośredniego świadka”
wygłosił Pan Zenon Borkowski.
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uczestnictwa w dalszych uroczystościach poświęconych pamięci 30 rocznicy działalności NSZZ RI
„Solidarność”.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski podziękował Panu Stefanowi Szańkowskiemu
i osobom wygłaszającym referaty, które pozwoliły wszystkim powrócić pamięcią do tamtych
czasów, a młodszemu pokoleniu przybliżyły istniejącą sytuację w Polsce lat 80-tych. Następnie
Przewodniczący poinformował, że na okoliczność obchodów 30 rocznicy działalności NSZZ RI
„Solidarność” został przygotowany stosowny projekt uchwały. W tym momencie odczytał jego treść
i przystąpił do głosowania. (Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu)
Zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uczczenia 30 rocznicy powstania i działalności
NSZZ RI „Solidarność” ?
- „za” podjęciem tej uchwały głosowało 15 Radnych
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 15 Radnych
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIII/66/2011 w sprawie uczczenia 30 rocznicy powstania
i działalności NSZZ RI „Solidarność”. Stanowi ona załącznik nr 4 do niniejszego protokółu.
Następnie zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos ?
Radny Kazimierz Prochenka podziękował Przewodniczącemu Rady Powiatu za doprowadzenie
do spotkania z działaczami NSZZ RI „Solidarność” sprzed 30 laty. Szczególne podziękowania
skierował do Pana Stefana Szańkowskiego za inicjatywę spotkania. Pozostałym osobom
podziękował za wystąpienia i za walkę w tamtych czasach. Podkreślił, że Pan Gabriel Janowski
i wielu innych działaczy narażali się na prześladowania, w czasach, kiedy na wsi nie było niczego
i trzeba było walczyć o wszystko: o smalec, olej, środki czystości. On sam, może nie tyle był
czynnym działaczem „Solidarności” RI, ale był działaczem „Solidarności” robotniczej, był też jej
Przewodniczącym Zarządu. Doskonale więc wie na czym polegała walka i doskonale też był
zorientowany, co dzieje się wśród rolników. Wielu działaczy zapłaciło wysoką cenę za swoją
działalność. W obecnych czasach Radni powiatowi są przedstawicielami wsi i rolników. Powinni
więc o tym pamiętać i starać się coś na rzecz rolników zrobić. Kilka miesięcy wstecz, kiedy Polska
zaczęła przewodniczyć w Unii Europejskiej, Klubowi PiS Powiatu Siedleckiego zależało na tym,
aby podjęta została uchwała Rady wyrażająca poparcie działań w sprawie wypłacania dotacji
rolnikom polskim w takiej samej wysokości, w jakiej otrzymują np. rolnicy niemieccy, czy francuscy.
Niestety Radni Klubu PSL byli wówczas temu przeciwni, Radni, którzy są przedstawicielami wsi.
Wiele innych powiatów i gmin podjęło taką uchwałę. Radnym Klubu PiS Powiatu Siedleckiego
starano się wówczas udowodnić, że taka uchwała nie ma racji bytu z uwagi na brak podstaw
prawnych. Radni Klubu PSL prawdopodobnie nie chcieli się narazić swoim posłom z PSL.
Do dzisiaj osobiście wstyd Mu jest, szczególnie przed rolnikami, że ta uchwała nie została podjęta.
Kończąc, jeszcze raz podziękował wszystkim działaczom NSZZ RI „Solidarność” za ich odwagę
w walce w słusznej sprawie, za przyczynienie się do zmian w polskim rolnictwie, nie tylko w Polsce
ale i w Europie.
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posiedzeniu Komisji Rolnictwa w obecności myśliwych poruszana była sprawa w zakresie
możliwości udzielenia pomocy chłopom odnośnie szkód łowieckich. Jednak Pan Radny Prochenka
martwił się wówczas o los zajęcy. Wielokrotnie podkreślał, że zające już wyginęły. Radny Jan Kuć
wielokrotnie wracał do tematu, jak uprościć procedury, żeby rolnicy mogli występować
o odszkodowanie, a Radny Prochenka odwracał od tego tematu uwagę mówiąc o zającach. Dzisiaj
natomiast apeluje o dobro braci „chłopów”. Zdaniem Radnego Kucia jest to bzdura.
Radny Kazimierz Prochenka stwierdził, że nieobecny dzisiaj Radny Marek Gorzała również był
zdania, że projekt uchwały o wysokości dopłat rolnikom ma podstawy prawne do podjęcia takiej
uchwały. Starano się jednak wówczas udowodnić, że takich postaw nie ma. Jako członek Komisji
Rolnictwa, na posiedzeniu której był rozpatrywany projekt uchwały w sprawie 30 rocznicy
powstania i działalności NSZZ RI „Solidarność” uważał i nadal uważa tak jak pozostali członkowie
tej Komisji, że podjęcie tej uchwały jest jak najbardziej słuszne. Nie rozumie jednak, że w tym
przypadku można było znaleźć podstawę prawną do podjęcia tej uchwały, a do uchwały
wyrażającej stanowisko w sprawie dopłat dla rolników, nie było można znaleźć postawy prawnej.
Natomiast, co do wypowiedzi Radnego Jana Kucia, nie będzie się ustosunkowywał.
Starosta Siedlecki Zygmunt Wielogórski przyznał, że jest Mu bardzo przykro z tego powodu,
że w tak uroczystym momencie, jakim jest obchodzenie 30 rocznicy działalności NSZZ RI
„Solidarność” powraca się do byłych spraw. Stwierdził, że Pan Radny Prochenka dobrze wie,
że uchwała w sprawie dopłat dla rolników miała jedynie wydźwięk wyborczy. Wydźwięk ten swoje
zadanie spełnił i PiS wygrał wybory w Powiecie Siedleckim. Teraz należy uznać to wszystko za
fakty, które przeszły i nie należy powracać do tej sprawy. Podjęcie przez Radę Powiatu
Siedleckiego uchwały w sprawie dopłat tak naprawdę nie miałaby wpływu na to, co będzie
w zakresie dopłat. Gdzie indziej zapadają decyzje. Nie można kreować się na obrońców rolników
wtedy, kiedy nadchodzą wybory.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski uważa, że w tym momencie dyskusja na ten temat
jest zbędna. Dzisiaj trzeba stwierdzić, że gdyby nie opór, walka i zdeterminowanie działaczy NSZZ
RI „Solidarność” to nie byłoby szans na dzisiejsze spotkanie. W imieniu Radnych przeprosił
wszystkich gości za dyskusję na niepotrzebny dzisiaj temat. Podkreślił, że tak naprawdę
najważniejsze jest to, aby uczcić tych ludzi, którzy przyczynili się do zmian. Gdyby nie upór
wszystkich ówczesnych działaczy to zapewne nie byłoby tak jak jest. Następnie zapytał, czy ktoś
chciałby jeszcze zabrać głos ?
Pan Wacław Sobotka i Marek Boruc opowiedzieli o swoich wspomnieniach z tamtych lat
nawiązując do czasów dzisiejszych. Pan Marek Boruc stwierdził, że dobrze się stało, że Rada
Powiatu podjęła uchwałę w sprawie 30 rocznicy powstania i działalności NSZZ RI „Solidarność”,
gdyż następnym pokoleniom umożliwi ona do sięgania pamięcią wstecz, pamięcią do historii,
do czasów tak ważnych dla wszystkich Polaków.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski stwierdził, że zasługi wszystkich ówczesnych
działaczy NSZZ RI „Solidarność” nie są i nie mogą być kwestionowane. Jeszcze raz podziękował
wszystkim gościom za udział w sesji i podzielenie się swoimi wspomnieniami z tamtych lat.
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w obradach.
O godzinie 1455 wznowił obrady po przerwie. Stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 Radnych.

Ad. 3.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 3 „Przyjęcie protokółu
z XII Sesji Rady Powiatu”. Poinformował, że protokół z ostatniej sesji był do wglądu w Biurze Rady.
Do chwili obecnej nie wpłynęły, co do jego treści, żadne uwagi, ani też wnioski. Zapytał, czy ktoś
chciałby zabrać głos ?
Radny Wojciech Łęczycki przypomniał, że na ostatniej sesji Rady zwrócił się z prośbą do Pani
Wicestarosty o informację na temat frekwencji członków Zarządu w poszczególnych
posiedzeniach. Do tej pory informacji tej nie otrzymał.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są inne uwagi do protokółu ?
Stwierdziwszy, że żadnych uwag nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem
protokółu z XII Sesji Rady Powiatu w Siedlcach ?
- „za” przyjęciem protokółu głosowało 15 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, iż Rada Powiatu w obecności 15 Radnych jednogłośnie przyjęła
Protokół z XII Sesji Rady Powiatu w Siedlcach.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 4 porządku obrad,
tj. „Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu”. Nadmienił, że sprawozdanie to,
sporządzone za okres od 19 września do 11 października 2011 roku wszyscy Rady otrzymali.
(Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu) Następnie zapytał, czy w tym
punkcie są pytania ?
Radny Bartłomiej Kurkus nadmienił, że Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 19 września br.
m.in. negatywnie rozpatrzył wniosek Zakładu Mięsnego w Mościbrodach w sprawie zezwolenia na
odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu w miejscowości Mościbrody
rowem przydrożnym, zlokalizowanym w ciągu drogi powiatowej nr 3634W. Zapytał, jakie były
przyczyny podjęcia decyzji negatywnej, przez co utrudnia się pracę tak prężnego, zatrudniającego
wielu pracowników zakładu ?
Wicestarosta Siedlecki Józefa Rychlik wyjaśniła, że rowy przydrożne służą jedynie do odbioru
wód opadowych i roztopowych pochodzących z drogi. Nie można wyrazić zezwolenia na
odprowadzanie ścieków i wód pochodzących z innych podmiotów.
Radny Wojciech Łęczycki powiedział, że ze sprawozdania wynika, iż w dniu 11 października br.
był rozpatrywany wniosek Rady Sołeckiej wsi Łysów o budowę chodnika w pasie drogi powiatowej
Łysów – Drażniew. Zarząd postanowił, że decyzja w sprawie tego wniosku zostanie podjęta przy
opracowywaniu budżetu powiatu na 2011 rok. Radny podejrzewa, że wystąpił błąd
w sprawozdaniu, gdyż powinno tu chodzić o rok 2012.
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o budżet na 2012 rok.
Radny Kazimierz Prochenka powiedział, że ze sprawozdania wynika, iż dyrektor Związku Spółek
Wodnych w Siedlcach zwrócił się z prośbą o pomoc finansową na 2012 rok oraz o wsparcie przy
udostępnieniu danych z zasobów ewidencji geodezyjnej, potrzebnych do aktualizacji właścicieli
działek zmeliorowanych. Zarząd zdecydował, nie przeznaczać środków finansowych dla tej firmy
lecz nie ma informacji, co Zarząd postanowił w sprawie udostępnienia danych z zasobów ewidencji
geodezyjnej.
Wicestarosta Siedlecki Józefa Rychlik poinformowała, że mapy geodezyjne mogą być
udostępnione Związkowi Spółek Wodnych. Jeśli chodzi o wypisy, to nie można ich robić z uwagi na
ochronę danych osobowych.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski zapytał, czy w tym punkcie ktoś jeszcze chce zabrać
głos ?
Ponieważ chętnych do zabrania głosu nie było, stwierdził, że sprawozdanie z pracy Zarządu
Powiatu zostało przez Radę Powiatu przyjęte.
Ad. 5.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 5, porządku obrad,
tj.: „Przyjęcie sprawozdania z realizacji ”Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Siedleckiego na lata
2005-2013” w roku 2010”. Poinformował, że sprawozdanie to pozytywnie zaopiniowały wszystkie
Komisje merytoryczne Rady Powiatu. Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać
głos ?
Ponieważ chętnych do zabrania głosu nie było, stwierdził, że sprawozdanie z realizacji ”Planu
Rozwoju Lokalnego Powiatu Siedleckiego na lata 2005-2013 w roku 2010 zostało przez Radę
Powiatu przyjęte. Stanowi ono załącznik nr 6 do niniejszego protokółu.
Ad. 6.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 6 porządku obrad,
tj.: „Przyjęcie sprawozdania z realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. – Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. – Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie na lata 2007 – 2013”.
Nadmienił, że sprawozdanie otrzymali wszyscy Radni i poinformował, że pozytywnie zaopiniowała
go Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Zapytał, czy w tym punkcie ktoś
chciałby zabrać głos ?
Ponieważ chętnych do zabrania głosu nie było, stwierdził, że sprawozdanie z realizacji projektu
systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji
społecznej, Działanie 7.1. – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. –
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie na lata
2007 – 2013 zostało przez Radę Powiatu przyjęte. Stanowi ono załącznik nr 7 do niniejszego
protokółu.
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Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 7 porządku obrad,
tj. „Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2002 - 2010” w roku 2010”. Nadmienił, że sprawozdanie to wszyscy Rady
otrzymali. Było ono rozpatrywane i pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Oświaty, Kultury,
Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Zapytał, czy są w tym punkcie pytania ?
Ponieważ pytań nie było, stwierdził, że sprawozdanie z realizacji „Powiatowej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2002 - 2010” w roku 2010 zostało przez Radę
Powiatu przyjęte. Stanowi ono załącznik nr 8 do niniejszego protokółu.
Ad. 8.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 8 porządku obrad,
tj.: „Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań w zakresie przebudowy i utrzymania dróg
powiatowych”. Nadmienił, że sprawozdanie otrzymali wszyscy Radni. Pozytywnie zaopiniowała go
Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. Następnie zapytał, czy w tym
punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?
Radny Wojciech Łęczycki poprosił o informację na temat zakresu prac projektu budowlanego na
przebudowę drogi w miejscowości Hołubla.
Zastępca Kierownika Wydziału Dróg Wiesław Mazur powiedział, że dokumentacja ta jest
w trakcie opracowywania. Jeżeli Pan Radny ma życzenie to w każdej chwili może się z nią
zapoznać.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos ?
Stwierdziwszy, że dalszych głosów do dyskusji nie ma, oznajmił, że sprawozdanie z realizacji
zadań w zakresie przebudowy i utrzymania dróg powiatowych zostało przez Radę Powiatu
przyjęte. Stanowi ono załącznik nr 9 do niniejszego protokółu.
Ad. 9.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 9 porządku obrad,
tj.: „Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego zadań powiatu
z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych”. Projekt tej Uchwały stanowi załącznik nr 10
do niniejszego protokółu.
Przewodniczący poinformował, że projekt tej Uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu
i Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. Następnie zapytał, czy ktoś
chciałby w tym punkcie zabrać głos ?
Przewodniczący Rady zauważył, że porozumienia z Gminami w zakresie zimowego utrzymania
dróg zawierane są po raz kolejny i póki, co dzięki łagodnym zimom, gminy zyskują na tym
finansowo. Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?
Radny Wojciech Łęczycki zapytał, czy uchwała ta stanie się bezprzedmiotowa w przypadku,
kiedy Gmina Paprotnia nie przejmie tego zadania i czy są jeszcze jakieś inne gminy, które nie
przejęły tego zadania ?
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wysokości dotacji na realizację tego zadania ? Ponadto zapytał, czy w stosunku do ubiegłego roku
nastąpił wzrost tych dotacji ?
Zastępca Kierownika Wydziału Dróg Wiesław Mazur poinformował, że do dnia dzisiejszego
odnośnie przejęcia tego zadania nie złożyły na piśmie swojego stanowiska gminy: Domanice,
Siedlce, Mokobody, Mordy i Wodynie. Nie zostały więc one ujęte w projekcie przedmiotowej
Uchwały. Gmina Paprotnia, po wstępnych uzgodnieniach, została ujęta, żeby można było
zarezerwować dla niej dotację. W przypadku nie wyrażenia zgody przez Radę Gminy na przejęcie
tego zadania prościej będzie wykreślić tą Gminę i przesunąć przeznaczone dla niej środki. Co do
wysokości dotacji, były one konsultowane z poszczególnymi Gminami.
Radny Kazimierz Prochenka zapytał, czy wysokości dotacji są takie same jak w ubiegłym roku ?
Zastępca Kierownika Wiesław Mazur poinformował, że dotacje są na tym samym poziomie
jak w ubiegłym roku.
Radny Bartłomiej Kurkus stwierdził, że wysokość dotacji jest taka sama od kilku lat, a trzeba
mieć na uwadze, że ceny paliwa drożeją. Olej napędowy był po 3,80 zł a dzisiaj jest po 5,50 zł.
Wypadałoby, żeby Zarząd trochę podwyższył te dotacje. Za rok może się okazać, że żadna gmina
nie wyrazi chęci przejęcia tego zadania.
Wiceprzewodniczący Rady Dariusz Jasiński uważa, że należy podziękować gminom za
wykonywanie zadania zimowego utrzymania dróg za te same pieniądze. Ich zgoda wyrażona jest
na bazie znanych warunków i na tą chwilę. W roku przyszłym, co do wysokości dotacji, zapewne
będą nowe negocjacje. Do tej pory gminy świetnie wykonywały to zadanie i jeżeli obecnie są
gotowe nadal to robić na tych samych warunkach to należy się tylko z tego cieszyć.
Radny Jan Kuć stwierdził, że z doświadczenia wie, że gminy, które podjęły się zimowego
utrzymania dróg tylko straciły na tym interesie, a gminy, które nie przejęły tego zadania, zyskują na
tym, gdyż Powiat wykonuje to zadanie za dużo większe pieniądze. Jest to rażąca
niesprawiedliwość. Przypuszcza, że w ubiegłym roku Powiat wydał na Mordy dużo więcej niż
zapłacił Gminie Kotuń.
Radny Piotr Dymowski stwierdził, że dla dobra mieszkańców, lepszym rozwiązaniem jest
wykonywanie zimowego utrzymania dróg przez gminy z uwagi na to, że mogą to zrobić szybciej.
Radny Wojciech Łęczycki powiedział, że Gmina Paprotnia w ubiegłym roku na odśnieżanie
wydała ze swojego budżetu około 50.000 złotych plus środki otrzymane z Powiatu. Na terenie
Gminy drogi powiatowe i gminne stanowią po 50 %. Biorąc te dane pod uwagę, uważa, że Powiat
powinien gminom zwiększyć dotacje.
Starosta Siedlecki Zygmunt Wielogórski stwierdził, że to, co robi Powiat w zakresie zimowego
utrzymania dróg jest dobre, godne pochwały i dobrze służy mieszkańcom. Podkreślił, że od kąt
współpracujemy z gminami, zimowe utrzymanie dróg znacznie się poprawiło. Roboty wykonywane
są szybciej i zdecydowanie lepiej. Oczywiście są gminy, które robią to doskonale i gminy, które
robią to trochę gorzej.
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negocjacjach. W tym roku były one trudne, ale doszły do skutku. Tradycyjnie gminy, które do tej
pory nie przejmowały tego zadania, w tym roku również go nie przejęły. Kwota dotacji dla
poszczególnych gmin podlega dalej negocjacji. W ubiegłym roku takie negocjacje i zwiększenia
były. W pierwszym roku zima była łagodna, więc gminy na tym zyskały. Na ten rok są
zabezpieczone pieniądze w takiej samej wysokości jak co roku, ale jeżeli zima będzie ciężka to
dotychczasowe ustalenia będą zmienione. Nikt nie ma zamiaru „dobijać” gmin naszym zimowym
utrzymaniem. Nieprawdą jest, że były duże różnice w ponoszonych kosztach. Do tej pory Powiat
przeznaczał gminom na zimowe utrzymanie dróg powiatowych ok. 360 złotych na kilometr i tyle
samo wydawał Powiat na drogi, które sam obsługiwał. Bardzo dobrze, że Radni powiatowi dbają
o swoje własne gminy buntując radnych gminnych, żeby nie podejmowali tych uchwał, bądź żądali
większych pieniędzy. Starosta zapewnił, że będzie robił wszystko, żeby w tej kwestii i w kwestii
inwestycji utrzymywać z gminami bardzo dobrą współpracę, gdyż należy się skupić na wspólnym
interesie Powiatu i gmin.
Radny Wojciech Łęczycki stwierdził, że nikt nie buntuje radnych gminnych i nie namawia ich do
tego, żeby nie podejmowali uchwał. Chodzi o to, że gminy nie mają pieniędzy. Osobiście jest
również za tym, aby Gmina Paprotnia przejęła to zadanie.
Radny Bartłomiej Kurkus powiedział, że był uczestnikiem sesji Rady Gminy w Kotuniu, na której
była podejmowana uchwała o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych i za podjęcie tej uchwały im
podziękował. Chodzi tylko o to, że paliwo podrożało w stosunku do ubiegłego roku o ok. 40 %. Dla
Powiatu byłoby na pewno lepiej, żeby zadanie to przejęły wszystkie gminy. Gdyby kwota dotacji
była większa, to może tak by było. Zaznaczył, że radni powiatowi reprezentują swoje gminy, bo
stanowimy jedna, wspólną społeczność.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos ?
Ponieważ nikt nie wyraził chęci zabrania głosu, zamknął dyskusję i przystąpił do głosowania.
Zapytał, kto jest za podjęciem Uchwały w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu
siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 15 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 15 Radnych jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XIII/67/2011 w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego zadań
powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych. Stanowi ona załącznik nr 11 do
niniejszego protokółu.
Ad. 10.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 10, porządku obrad,
tj.: „Podjęcie Uchwały w sprawie programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”.
Poinformował, że projekt tej uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Oświaty, Kultury, Sportu,
Zdrowia i Opieki Społecznej. (Projekt tej Uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokółu)
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Stwierdziwszy, że pytań nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem Uchwały
w sprawie programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 15 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 15 Radnych jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XIII/68/2011 w sprawie programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.
Stanowi ona załącznik nr 13 do niniejszego protokółu.
Ad. 11.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 11, 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”. (Projekt Uchwały stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokółu) Poinformował,
że projekt tej Uchwały był omawiany i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Komisję
Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Ponadto pozytywną opinię w tej sprawie
wydała Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście
Siedleckim. (Opinia ta stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokółu)
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 15 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 15 Radnych jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XIII/69/2011 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 16 do niniejszego protokółu.
Ad. 12.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 12, porządku obrad,
tj.: „Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Powiatu
Siedleckiego”. (Projekt Uchwały stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokółu)
Przewodniczący poinformował, że projekt tej Uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu
i 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 ?
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Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 15 Radnych jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XIII/70/2011 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Powiatu
Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 18 do niniejszego protokółu.
Ad. 13.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 13, porządku obrad,
tj.: „Podjęcie Uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu
Siedleckiego”. (Projekt tej Uchwały stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokółu)
Poinformował, że pozytywnie zaopiniowała go Komisja Budżetu. Następnie zapytał, czy w tym
punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?
Radny Kazimierz Prochenka zapytał, czy rzeczywiście Regionalna Izba Obrachunkowa
zasugerowała, aby nie ujmować w tej uchwale § 1, który był zamieszczony w poprzednio podjętej
uchwale, czy wręcz to nakazała ?
Skarbnik Powiatu Pelagia Piątek odpowiedziała, że był to nakaz RIO.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są inne pytania ?
Stwierdziwszy, że więcej pytań nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem tej
Uchwały ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 14 Radnych
- „przeciw”
0
- „wstrzymujących się” 1 Radny
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 15 Radnych
14 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę
Nr XIII/71/2011 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Siedleckiego.
Stanowi ona załącznik nr 20 do niniejszego protokółu.
Ad. 14.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 14, porządku obrad,
tj.: „Informacja Starosty Siedleckiego na temat złożonych oświadczeń majątkowych”.
Starosta Zygmunt Wielogórski zgodnie z obowiązkiem, wynikającym z ustawy o samorządzie
powiatowym przedstawił informację dotyczącą złożonych oświadczeń majątkowych przez osoby do
tego zobowiązane, tj. Wicestarostę Siedleckiego, pozostałych trzech członków Zarządu Powiatu,
Sekretarza i Skarbnika Powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz pracowników Starostwa Powiatowego wydających decyzje
administracyjne w imieniu Starosty Siedleckiego. Informacja ta stanowi załącznik nr 21 do
niniejszego protokółu.
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Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 15 tj. „Informacja
Przewodniczącego Rady o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych
Powiatu Siedleckiego”.
Zgodnie z art. 25c ust. 12 ustawy o samorządzie powiatowym przedstawił Radnym informację
o wynikach przeprowadzonej przez siebie analizy oświadczeń majątkowych Radnych Powiatu
Siedleckiego złożonych na początku kadencji Rady oraz za 2010 rok. Stanowi ona załącznik nr 22
do niniejszego protokółu.
Zapoznał Radnych z pismem z dnia 17.10.2011 roku Nr BO.1414.1034.2011 Wojewody
Mazowieckiego, dotyczącym wyników analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Starostę
Zygmunta Wielogórskiego i Przewodniczącego Rady Henryka Brodowskiego. Pismo to stanowi
załącznik nr 23 do niniejszego protokółu.
Odczytał pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Siedlcach informujące o wynikach analizy
oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Powiatu. Stanowi ono załącznik nr 24 do
niniejszego protokółu.
Ad. 16.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 16 tj. „Informacja
Przewodniczącego Rady”.
Przewodniczący:
1. Poinformował, że Pani Poseł Stanisława Prządka przysłała kopię odpowiedzi Ministra Skarbu
Państwa w sprawie prywatyzacji Przedsiębiorstwa PKS w Siedlcach na Jej zapytanie poselskie.
Następnie odczytał to pismo. Stanowi ono załącznik nr 25 do niniejszego protokółu.
2. Poinformował, że Fundacja International Coalition to Protect the Polish Countryside
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej wsi zwróciła się z prośbą o podjęcie uchwały
popierającą uchwałę Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 16/05 z dnia 7 marca 2005 roku
w sprawie ogłoszenia obszaru Województwa strefą wolną od upraw organizmów roślinnych
zmodyfikowanych genetycznie (GMO). Jednocześnie prośba ta została skierowana do Starosty.
Tak też prawdopodobnie na kolejną sesję zostanie przygotowany stosowny projekt takiej
uchwały.
3. Poinformował, że z opracowanego rankingu opublikowanego w Piśmie Samorządu
Terytorialnego „Wspólnota” wynika, że Powiat Siedlecki w skali kraju pod względem pozyskania
środków na inwestycje znalazł się na 19 miejscu. Świadczy to o dobrej pracy Rady, Zarządu
i pracownikach Starostwa.
Ad. 17.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 17, tj. „Interpelacje
i zapytania radnych”.
Radny Wojciech Łęczycki powiedział, że pracownicy Wydziału Dróg wycinają drzewa rosnące
przy drogach powiatowych. Zapytał, czy jest możliwość kupienia przez mieszkańców wycinanych
drzew ? Jeśli tak, to co trzeba zrobić, aby można było zakupić to drzewo ?

- 15 Starosta Zygmunt Wielogórski odpowiedział, że takie przypadki mają miejsce. Sprzedawane są
tzw. drzewa na pniu. Należy złożyć w tej sprawie wniosek do Zarządu. Jeżeli drzewo jest grubsze
to podlega wycenie, jeżeli są to krzaki i krzewy to czasami odstępuje się od pobrania pieniędzy.
Będąc przy głosie, Starosta odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącego Rady odnośnie
rankingu, uzupełnił, że dane te podane są w Tygodniku „Wspólnota” Nr 42/1048 z dnia
15 października 2011 roku. Następnie Starosta przytoczył osiągnięte miejsca przez Powiat
Siedlecki w poszczególnych latach . (Opublikowany ranking stanowi załącznik nr 26 do protokółu)
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos ?
Członek Zarządu Piotr Dymowski odnosząc się do wcześniejszych wypowiedzi Radnego
Kazimierza Prochenki powiedział, że wszystkich działaczy NSZZ RI „Solidarność” bardzo szanuje,
bo Ich wszystkich zna. Razem z Nimi brał udział w strajkach, ale nigdy nie widział tam Radnego
Kazimierza Prochenki, który po raz kolejny podniósł sprawę nie podjętej kiedyś uchwały w sprawie
dopłat dla rolników. Najgorsze jest to, że wrócił do tej sprawy podczas części uroczystej dzisiejszej
sesji, w której brali udział godziwi goście.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby jeszcze
zabrać głos ?
Po chwili stwierdził, że chętnych do zabrania głosu nie ma, co oznacza, że punkt ten został
wyczerpany.
Ad. 18.
Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 20 ust. 6 Statutu Powiatu Siedleckiego
o godzinie 1630 Przewodniczący Rady zamknął obrady wypowiadając formułę: „Zamykam XIII
Sesję Rady Powiatu Siedleckiego”.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczył:
RZEWODNICZĄCY RADY

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

