RADA POWIATU
w Siedlcach
BR.0002.12.2011

PROTOKÓŁ NR XV/2011
z XV Sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach
odbytej w dniu 29 grudnia 2011 roku
w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40

Przewodniczący Rady Powiatu Henryk Brodowski o godzinie 1400 otworzył Sesję wypowiadając
formułę: „Otwieram XV Sesję zwyczajną Rady Powiatu Siedleckiego”. Powitał członków Zarządu
Powiatu, Radnych i przedstawicieli lokalnych środków masowego przekazu.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach uczestniczy 20 Radnych, co wobec
ustawowego składu Rady, wynoszącego 21 Radnych stanowi quorum, pozwalające na
podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwał. Nieobecność swoją usprawiedliwił Radny
Włodzimierz Drabarek. (Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu).
Na sekretarzy do liczenia głosów podczas sesji wyznaczył Radnego Andrzeja Wróbla i Radnego
Emila Wielogórskiego. Zapytał Ich, czy wyrażają na to zgodę ?
Obaj Radni wyrazili zgodę.
Ad. 2.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji 2 punktu, tj. „Wnioski do
porządku obrad”. Nadmienił, że porządek obrad otrzymali wszyscy Radni wraz z zawiadomieniem
o terminie i miejscu sesji. Następnie zapytał, czy ktoś chciałby wnieść do tego porządku jakieś
wnioski ?
Po chwili stwierdził, że wniosków nie ma i przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem
przedstawionego porządku obrad ?
- „za” przyjęciem porządku obrad głosowało 20 Radnych,
Przewodniczący Rady stwierdził, iż Rada Powiatu w obecności 20 Radnych jednogłośnie przyjęła
porządek obrad, który przedstawia się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad.
Wnioski do porządku obrad.
Przyjęcie Protokołu z XIV Sesji Rady Powiatu.
Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.
Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum
Pomocy Rodzinie w Siedlcach.

- 2 6. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/52/2011 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia
17 czerwca 2011 roku w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat
Siedlecki w 2011 roku.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia poparcia dla Uchwały Sejmiku Województwa
Mazowieckiego nr 16/05 z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ogłoszenia obszaru województwa
mazowieckiego strefą wolną od upraw organizmów roślinnych zmodyfikowanych genetycznie
(GMO).
8. Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Rady Powiatu w 2011 roku.
1) Komisji Rewizyjnej,
2) Komisji Budżetu,
3) Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
4) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej,
5) Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy.
9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej w 2011 roku.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata
2012-2015.
11. Podjęcie Uchwały Budżetowej na rok 2012 Powiatu Siedleckiego.
1) Przedstawienie projektu Uchwały Budżetowej,
2) Przedstawienie opinii stałych Komisji, w tym opinii Komisji Budżetowej oraz wniosków
Klubów Radnych,
3) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach,
4) Przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii stałych Komisji oraz opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespołu w Siedlcach i wniosków Klubów
Radnych,
5) Dyskusja,
6) Głosowanie nad projektem Uchwały Budżetowej z uwzględnieniem przyjętych
autopoprawek.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu w Siedlcach i Planów Pracy Komisji
Rady Powiatu na 2012 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.
14. Informacja Przewodniczącego Rady.
15. Interpelacje i zapytania Radnych.
16. Zakończenie obrad.
Ad. 3.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji 3 punktu porządku obrad,
tj. „Przyjęcie Protokółu z XIV Sesji Rady Powiatu”. Nadmienił, że protokół był do wglądu w Biurze
Rady i poinformował, że do chwili obecnej nie wpłynęły, co do jego treści, żadne uwagi, ani też
wnioski. Następnie przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem protokółu z XIV Sesji
Rady Powiatu Siedleckiego ?
- „za” przyjęciem protokółu głosowało 20 Radnych,
Przewodniczący Rady stwierdził, iż Rada Powiatu w obecności 20 Radnych jednogłośnie przyjęła
protokół z XIV Sesji Rady Powiatu w Siedlcach.
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Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 4 porządku obrad,
tj. „Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu”. Nadmienił, że sprawozdanie sporządzone
za okres od 17 października do 12 grudnia 2011 roku wszyscy Radni otrzymali. Zapytał, czy ktoś
chciałby zabrać głos ?
Radny Marek Gorzała powiedział, że ze sprawozdania wynika, że Zarząd Powiatu na posiedzeniu
w dniu 17 października br. wyraził zgodę na zwolnienie z odpłatności za wyżywienie dzieci
przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim za okres
od 1 września 2011 roku do 29 czerwca 2012 roku i postanowił o obniżeniu odpłatności o 50 % za
wyżywienie dzieci w okresie od 1 września 2011 r. do 29 czerwca 2012 roku. Zapytał, jakiej liczby
dzieci dotyczy zwolnienie z odpłatności, bo obniżenie kosztów dotyczy chyba wszystkich ?
Starosta Zygmunt Wielogórski odpowiedział, że liczba dzieci zwolniona z odpłatności za
wyżywienie jest podana w protokóle z tego posiedzenia Zarządu. Są to kwoty rzędu 300-400
złotych. W każdej chwili można zajrzeć do tego protokółu.
Skarbnik Powiatu Pelagia Piątek wyjaśniła, że zwolnienie z odpłatności dotyczy dzieci,
pochodzących z rodzin osiągających bardzo niskie dochody na członka rodziny. Obniżenie
kosztów następuje również na wnioski rodziców, którzy są w nieco lepszej sytuacji materialnej,
ale nie są w stanie pokryć w całości kosztów stawki żywieniowej za pobyt dziecka w placówce.
Radny Wojciech Łęczycki powiedział, że na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 października br.
rozpatrywane były dwa wnioski, tj. wójta Gminy Kotuń i mieszkańców wsi Rososz o odwodnienie
skrzyżowania drogi w miejscowości Rososz oraz wniosek Rady Sołeckiej wsi Żabokliki
o odtworzenie rowów przy drodze nr 3617W. Ze sprawozdania wynika, że te zadania miały być
wzięte pod uwagę przy opracowywaniu budżetu na przyszły rok. Zapytał, czy zostały one
uwzględnione w budżecie na 2012 rok ?
Starosta Zygmunt Wielogórski odpowiedział, że tak zostało zapisane w momencie rozpatrywania
wniosku. Odtworzenie rowów przy drogach jest obowiązkiem Powiatu, natomiast odnośnie
odwodnienia drogi w miejscowości Rososz, Zarząd odpowiedział, że włączenie się do realizacji
tego zadania jest możliwe w zakresie drogi powiatowej, o ile gmina wykona wcześniej niezbędne
prace melioracyjne.
Radny Wojciech Łęczycki powiedział, że mieszkańcy wsi Rzeszotków złożyli wniosek o pilne
podjęcie działań zmierzających do budowy nowej drogi biegnącej przez wieś Rzeszotków w ciągu
drogi powiatowej. Zarząd odpowiedział, że widzi potrzebę przebudowy tego odcinka drogi, jednak
ze względu na ograniczone możliwości finansowe nie będzie to możliwe w roku 2012.
Radny poinformował, że obecnie pojawiły się nowe okoliczności przemawiające za tym, aby
rzeczywiście pilnie coś z tą drogą zrobić, gdyż dyrektor PKS wystosował pismo ostrzegające
o wstrzymaniu kursów autobusowych na tej drodze, jeżeli nie zostanie ona naprawiona. Byłoby to
bardzo uciążliwe dla mieszkańców.
Ponadto Radny poinformował, że wstrzyma się od głosowania nad tym sprawozdaniem, gdyż
występują w nim błędy. Okazuje się, że On mieszka w Pliszkach a nie Plutach.
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Łęczyckiego za pomyłkę polegającą na zmianie miejscowości Jego zamieszkania. Wyjaśnił,
że tego typu gróźb PKS Starostwo otrzymuje mnóstwo. Są one jednym z elementów branych pod
uwagę przy rozpatrywaniu poszczególnych wniosków. Sprawa Rzeszotkowa nie jest zamknięta i w
miarę możliwości finansowych zostanie rozwiązana.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos ?
Po chwili stwierdził, że nikt więcej nie chce zabrać głosu i przystąpił do głosowania. Zapytał, kto
jest za przyjęciem tego sprawozdania ?
- „za” przyjęciem sprawozdania głosowało 19 Radnych
- „przeciw”
- 0
- „wstrzymujących się”
1 Radny
Przewodniczący Rady stwierdził, iż Rada Powiatu w obecności 20 Radnych 19 głosami „za” przy
braku głosów „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęła sprawozdanie z pracy Zarządu
Powiatu. (Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokółu)
Ad. 5.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 5, tj. “Podjęcie uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie
w Siedlcach”. (Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu)
Przewodniczący poinformował, że projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej i został pozytywnie zaopiniowany. Następnie
zapytał, czy są pytania ?
Stwierdziwszy, że pytań nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem
przedmiotowej uchwały ?
- „za” podjęciem tej uchwały głosowało 20 Radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził, iż Rada Powiatu w obecności 20 Radnych jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XV/76/2011 zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum
Pomocy Rodzinie w Siedlcach. Stanowi ona załącznik nr 4 do niniejszego protokółu.
Ad. 6
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 6, tj.: “Podjęcie Uchwały
zmieniającej uchwałę Nr X/52/2011 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 17 czerwca 2011 roku
w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Siedlecki w 2011 roku”.
(Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu)
Przewodniczący poinformował, że projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej i Komisji Budżetu. Obie Komisje wydały
opinie pozytywne. Następnie zapytał, czy są pytania ?
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przedmiotowej uchwały ?
- „za” podjęciem uchwały głosowało 20 Radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 Radnych jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XV/77/2011 zmieniającą uchwałę Nr X/52/2011 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia
17 czerwca 2011 roku w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Siedlecki w 2011 roku.
(Stanowi ona załącznik nr 6 do niniejszego protokółu)
Ad. 7
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 7, tj.: “Podjęcie Uchwały
w sprawie udzielenia poparcia dla Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 16/05 z dnia
7 marca 2005 r. w sprawie ogłoszenia obszaru województwa mazowieckiego strefą wolną
od upraw organizmów roślinnych zmodyfikowanych genetycznie (GMO)”.
(Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokółu)
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Następnie zapytał, czy są pytania ?
Stwierdziwszy, że pytań nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem
przedmiotowej uchwały ?
- „za” podjęciem uchwały głosowało 20 Radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 Radnych jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XV/78/2011 w sprawie udzielenia poparcia dla Uchwały Sejmiku Województwa
Mazowieckiego nr 16/05 z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ogłoszenia obszaru województwa
mazowieckiego strefą wolną od upraw organizmów roślinnych zmodyfikowanych genetycznie
(GMO). Stanowi ona załącznik nr 8 do niniejszego protokółu.
Ad. 8.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 8 tj.: „Przyjęcie
sprawozdań z prac Komisji Rady Powiatu w 2011 roku: 1) Komisji Rewizyjnej, 2) Komisji Budżetu,
3) Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 4) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,
Zdrowia i Opieki Społecznej, 5) Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku
Pracy”.
Nadmienił, że sprawozdania przygotowały i przyjęły wszystkie Komisje merytoryczne Rady
Powiatu. Otrzymali je wszyscy Radni. Zapytał, czy w tym punkcie są pytania ?
Ponieważ pytań nie było, Przewodniczący zaproponował, aby przeprowadzić jedno głosowanie
nad przyjęciem wszystkich sprawozdań.
Radni przychylili się do tej propozycji, wobec czego Przewodniczący przystąpił do głosowania.
Zapytał, kto jest za przyjęciem wszystkich sprawozdań z prac Komisji w roku 2011 ?
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Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła sprawozdania z prac
Komisji:
1) Rewizyjnej, stanowiące załącznik nr 9 do niniejszego protokółu,
2) Budżetu, stanowiące załącznik nr 10 do niniejszego protokółu.
3) Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, stanowiące załącznik nr 11 do protokółu,
4) Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, stanowiące załącznik nr 12
do niniejszego protokółu,
5) Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy, stanowiące załącznik nr 13
do niniejszego protokółu.
Ad. 9.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 9, tj. “Przyjęcie
sprawozdania z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej w 2011 roku”.
Nadmienił, że sprawozdanie to przygotowane zostało przez Komisję Rewizyjną. Otrzymali go
wszyscy Radni. Zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos ?
Stwierdziwszy, że głosów do dyskusji nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
przyjęciem tego sprawozdania ?
- „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 20 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawozdanie z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej
w 2011 roku zostało przez Radę Powiatu przyjęte jednogłośnie. Stanowi ono załącznik nr 14 do
niniejszego protokółu
Ad. 10.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 10, tj.“Podjęcie uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2012-2015”.
(Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokółu)
Przewodniczący poinformował, że Zarząd Powiatu, zgodnie z ustawą o finansach publicznych,
w obowiązującym terminie przedstawił Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Warszawie Zespół w Siedlcach projekt tej Uchwały. Niezwłocznie został on również wysłany
Radnym Powiatu. Pozytywnie zaopiniowały go wszystkie Komisje merytoryczne Rady. Pozytywną
opinię wydała również Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Zespół w Siedlcach.
(Uchwała Nr Si.503.2011 w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Siedlcach
projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015 stanowi
załącznik nr 16 do protokółu).Ponieważ wszyscy Radni Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej
otrzymali, nie ma więc potrzeby jej odczytywania. Następnie zapytał, czy ktoś ma pytania ?
Radny Bartłomiej Kurkus stwierdził, że opracowana prognoza finansowa tak do końca Mu się nie
podoba, bo wiele przedsięwzięć, które przez Radę były już uchwalone, teraz zostały pominięte.
Przyznał jednak, że założenia są bardzo ambitne, ale słysząc wypowiedzi parlamentarzystów
o trudnych latach, jakie są przed nami, nie wiadomo, czy założenia te zostaną w całości
zrealizowane.
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tylko kilkanaście dróg nie znalazło się w Wieloletniej Prognozie, m.in. dlatego, że są to inwestycje
jednoroczne, które zgodnie z przepisami nie muszą w Prognozie być zapisane. Wieloletnia
Prognoza Finansowa opiera się na wskazaniu finansowania zadań, dlatego zapisane są w niej
tylko te, na realizację których przewidziane jest finansowanie. Prawdopodobne inwestycje
przewidziane do realizacji w latach 2012-2013 są na razie nie umieszczone. Mają one jednak
szansę na realizację pod warunkiem, że znajdzie się źródło ich finansowania.
Radny Bartłomiej Kurkus stwierdził, że w przypadku poszczególnych zakresów rzeczowych
finansowania inwestycji, w jednym przypadku można pokazać finansowanie, a w przypadku innych
nie można.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos ?
Stwierdziwszy, że nikt nie wyraził chęci zabrania głosu, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest
za podjęciem Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata
2012 - 2015 ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 20 Radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził, iż Rada Powiatu w obecności 20 Radnych jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XV/79/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata
2012 - 2015. Stanowi ona załącznik nr 17 do niniejszego protokółu.
Ad. 11.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 11, tj.: “Podjęcie
Uchwały Budżetowej na rok 2012 Powiatu Siedleckiego”.
Poinformował, że Zarząd Powiatu, zgodnie z ustawą o finansach publicznych w obowiązującym
terminie przedstawił Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół
w Siedlcach projekt Uchwały Budżetowej. Niezwłocznie został on przekazany wszystkim Radnym.
Ad.11.1.
Przewodniczący odczytał projekt Uchwały Budżetowej na rok 2012. (Stanowi on załącznik nr 18
do niniejszego protokółu).
Ad.11.2.
Poinformował, że projekt Uchwały Budżetowej na rok 2012 był rozpatrywany przez wszystkie
merytoryczne Komisje Rady. Komisja Budżetu i wszystkie pozostałe Komisje zaopiniowały go
pozytywnie. Kluby Radnych wniosków nie miały.
Ad.11.3.
Przewodniczący poinformował, że Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie Zespół w Siedlcach w dniu 30 listopada 2011 roku podjął Uchwałą Nr Si.502.2011
w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Siedlcach projekcie uchwały budżetowej
na 2012 rok oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu.
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2012 oraz możliwość sfinansowania planowanego deficytu budżetu. (Uchwała Nr Si.502.2011 RIO
stanowi załącznik nr 19 do protokółu)
Przewodniczący Rady nadmienił, że Uchwałę Nr Si.502.2011 Składu Orzekającego otrzymali
wszyscy Radni wraz z pozostałymi materiałami na sesję. Zapytał więc, czy życzą sobie, aby ją
odczytał.
Radni jednomyślnie stwierdzili, że treść tej Uchwały znają i nie ma potrzeby jej odczytywania.
Ad.11.4.
Starosta Zygmunt Wielogórski poinformował, że Zarząd Powiatu zapoznał się z pozytywnymi
opiniami merytorycznych Komisji Rady Powiatu oraz pozytywną opinią Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach. Kluby Radnych nie złożyły
żadnych wniosków. Wobec powyższego Zarząd postanowił skierować projekt Uchwały Budżetowej
do Przewodniczącego Rady z prośbą o przedłożenie go pod obrady Rady.
Przewodniczący Rady podziękował Staroście za przedstawienie stanowiska Zarządu.
Ad.11.5.
Przewodniczący Rady otworzy dyskusję na temat projektu przedmiotowej Uchwały.
Przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości Radny Bartłomiej Kurkus powiedział,
że patrząc na zakres rzeczowy, zakres finansowy i wielkość tego budżetu nie ma się zbytnio
z czego bardzo cieszyć. Jeśli chodzi o załącznik inwestycji drogowych, realizacja zadania nr 1
i zadania nr 2 budzi wiele obaw. Środki własne rzędu 3.600.000 złotych są na poziomie kilku lat
wstecz z racji tego, że są kredyty i pożyczki. Rzuca się w oczy to, że wiele inicjatyw, które były
zgłaszane w trakcie opracowywania budżetu zostały odrzucone, w przypadku współfinansowania
inwestycji przez poszczególne gminy w proporcji 50 procent na 50 procent. Tak było m.in.
w przypadku Gminy Wodynie. Uważa, że to, co było praktykowane w latach poprzednich powinno
być dalej kontynuowane, tym bardziej, że nie chodziło o jakiś duży zakres inwestycyjny. Jeśli
chodzi o zakres rzeczowy, to obrazuje on układ polityczny, jaki jest w Zarządzie i koalicji. Widać,
że członkowie Zarządu i członkowie koalicji mają różny wpływ na to, jak ten budżet w zakresie
rzeczowym jest kreowany. Jedni mają większy, a drudzy mniejszy na to wpływ.
Przewodniczący Klubu stwierdził, że będąc na początku IV kadencji Rady, Klub Prawa
i Sprawiedliwości zagłosuje za przyjęciem tego budżetu, dając niejako kredyt zaufania Zarządowi.
Jednocześnie Radni Klubu będą bacznie przyglądać się, jak ten budżet będzie realizowany.
Przewodniczący Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego Radny Dariusz Jasiński powiedział,
że wielu spośród obecnych Radnych uchwalało już budżet na kolejne lata. Kilka cech, jak co roku
o tej porze są niezmienne i niezmierne, a które rzutują bardzo na decyzję dnia dzisiejszego.
Przede wszystkim trzeba patrzeć na stronę dochodową naszego budżetu, która jest redystrybucją
środków zewnętrznych, czy to w postaci subwencji, dotacji celowych, czy też udziału w podatku
dochodowym. Te środki są naznaczone. Udział środków własnych jest niewielki. Przy ocenie
budżetu ważne jest również to, czy zapewni on funkcjonowanie jednostek organizacyjnych
powiatu.
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jednostek. Następna istotna sprawa to jest to, że według danych na dzień dzisiejszy budżet ten jest
realny do zrealizowania. W miarę czasu, jak tylko pojawia się szansa na zdobycie środków
ze źródeł zewnętrznych, to jak do tej pory Zarząd Powiatu korzystał z okazji, aby je pozyskać
i wprowadzał do realizacji nowe zadania w miarę pozyskania ich finansowania.
Trzeba też zauważyć, że autorzy tego budżetu, to zespół ludzi, który już od kilku lat go opracowuje.
Jest to zespół znany, sprawdzony i jak do tej pory wszystkie dotychczasowe budżety realizował
skutecznie w ten sposób, że na koniec każdego roku po stronie dochodów budżet jest zawsze
dużo większy. Dzięki temu można było zrealizować więcej inwestycji niż zakładano. Starosta
w swoim wystąpieniu powiedział, że wydatki majątkowe za rok 2011 wyniosły ponad 45 % ogólnej
kwoty wydatków. To jest bardzo ważna informacja, która zapewne cieszy wszystkich Radnych.
Przewodniczący Klubu PSL powiedział, że zdaniem Radnych tego Klubu przedłożony dzisiaj
budżet na 2012 rok jest budżetem dobrym, choć zapewne w ciągu roku będzie wielokrotnie
w miarę potrzeb nowelizowany. Stwierdził że Radni Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego są za
przyjęciem tego budżetu.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski podziękował Przewodniczącym Klubów za wyrażenie
stanowisk i zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos ?
Radny Tomasz Marciniuk poruszył sprawę wpływów do budżetu z tytułu podatku PIT. Rozumie,
że wyliczona kwota dochodów własnych z tego tytułu w wysokości 7.500.000 złotych została
naliczona niezależnie od nas, bo budżet opracowywany jest w oparciu o dane, które Ministerstwo
Finansów wcześniej przekazywało. Zapytał, czy nie ma ryzyka, że ta nadwyżka w wysokości
1.500.000 złotych zakładana na ten rok okaże się sporo mniejsza ?
Przewodniczący Rady uważa, że nikt nie wie dokładnie jaka będzie kwota dochodów z tytułu
wpływu podatku PIT. Budżet został opracowany przez kadrę wysoko wyspecjalizowaną, która to
robi od kilku kadencji. Pani Skarbnik robi to bardzo dobrze. Jeśli chodzi o zakres rzeczowy
podkreślił, że współpraca w tym zakresie z gminami układa się bardzo dobrze. Żadna z nich nie
jest pomijana. Jeżeli Gmina Wodynie będzie chciała wspólnie z powiatem wykonać jakąś
inwestycję to w miarę pozyskiwanych środków zawsze będzie można to zrobić. Do tej pory, żadna
z gmin nie została przez nasz powiat opuszczona. W tym roku udało się bardzo pomóc Gminie
Korczew.
Jeśli chodzi o budżet na 2012 rok, Przewodniczący uważa, że jest on budżetem realnym do
zrealizowania. Jednak nad tym pracować ma nie tylko sam Zarząd Powiatu, ale i wszyscy Radni.
Następnie zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos ?
Starosta Siedlecki Zygmunt Wielogórski odnosząc się do dochodów z podatku PIT przyznał,
że na rok 2012 planuje się ten dochód w wysokości 7.500.000 złotych, chociaż ostateczne
wskaźniki będą w miesiącu lutym i wtedy być może trzeba będzie dokonać pewnej korekty.
Startowy budżet na rok 2011 był mniejszy, bo wynosił 34.000.000 złotych. Obecny wynosi
39.000.000 złotych. Biorąc pod uwagę pięćdziesięciomilionowy budżet, który zostanie zadłużony
na kwotę półtora miliona nie można zgodzić się z tezą znacznego zadłużania.
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ale z obecnych 3 % zadłużenia spłacimy 1 %. Bierzemy kredyty w złym czasie, aby spłacać je
w okresie dobrym.
Co do planowania inwestycji, umowa jest taka, że rozliczenie z ich realizacji następuje w okresie
czteroletnim. Trudno jest powiedzieć, która gmina jest koalicyjna, a która opozycyjna. Nikt nie
może zrobić tego podziału, bo się go zrobić nie da. Starosta podkreślił, że każda propozycja
pięćdziesięcioprocentowego współfinansowania inwestycji spotka się z pozytywnym odzewem
Zarządu Powiatu, bo tylko wtedy opłaci się nam pożyczać pieniądze. Jeżeli Gmina Wodynie wyłoży
50 % kosztów inwestycji, to Powiat również wyłoży 50 %. Zasada ta dotyczy wszystkich gmin.
Przedstawiony budżet na 2012 rok skonstruowany jest w oparciu o realne środki.
O głos poprosił Przewodniczący Rady Gminy Paprotnia, któremu Przewodniczący Rady udzielił głosu.

Przewodniczący Rady Gminy Paprotnia Józef Nasiłowski powiedział, że jest bardzo wdzięczny
za to, co udało się dotychczas zrealizować na terenie Gminy Paprotnia. Mieszkańcy żyją nadzieją,
że uda się też poprawić drogę w Rzeszotkowie. Poprosił o informację na temat możliwości dalszej
realizacji inwestycji drogi w Hołubli.
Przewodniczący, na prośbę Sołtysa miejscowości Kaliski zapytał, czy możliwe byłoby
przywiezienie na tamtejszą drogę powiatową kilka wywrotek gruzu, to mieszkańcy w czynie
społecznym wyrównaliby tą drogę.
Starosta Zygmunt Wielogórski odpowiedział, że droga w Hołubli nie jest przewidywana do
realizacji w roku 2012. W tym roku trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji. Jeżeli nic się
nie zmieni, to datą realną realizacji tej inwestycji jest rok 2013.
Co do drogi w Kaliskach, Starosta obiecał, że gruz będzie dostarczony.
Jeśli chodzi o drogę w Rzeszotkowie poinformował, że pewne prace będą na niej przeprowadzone,
ale na dzień dzisiejszy nie może powiedzieć, kiedy zostanie przeprowadzony remont gruntowny
z uwagi na ograniczone środki finansowe.
Radny Kazimierz Prochenka odnosząc się do wcześniejszej wypowiedzi Starosty stwierdził,
że wynika z niej, że Zarząd prowadzi racjonalną gospodarkę finansową. Wszyscy powtarzają
o kryzysie, nie tylko w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej, co by oznaczało, że są tam słabi
finansiści. My mamy dobrego fachowca w postaci Pani Skarbnik i dlatego nie mamy takich
kłopotów.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos ?
Po chwili stwierdził, że dalszych głosów do dyskusji nie ma, przez co należy rozumieć, że wszystko
jest już jasne i dyskusja dobiegła końca.
Ad.11.6.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem uchwały
budżetowej na rok 2012 Powiatu Siedleckiego ?
- „za” podjęciem tej uchwały głosowało 20 Radnych

- 11 Przewodniczący Rady Henryk Brodowski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 Radnych
jednogłośnie podjęła Uchwałę Budżetową na rok 2012 Powiatu Siedleckiego Nr XV/80/2011.
Stanowi ona załącznik nr 20 do niniejszego protokółu.
Ad. 12.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 12, tj. “Podjęcie
uchwały w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu w Siedlcach i Planów Pracy Komisji Rady Powiatu
na 2012 rok. (Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokółu)
Poinformował, że projekt Planu Pracy Rady Powiatu pozytywnie zaopiniowały wszystkie Komisje
merytoryczne Rady. Wszystkie też Komisje przyjęły plany swoich Komisji. Następnie zapytał, czy
ktoś chciałby w tym punkcie zabrać głos ?
Stwierdziwszy, że głosów do dyskusji nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
podjęciem tej uchwały ?
- „za” podjęciem tej uchwały głosowało 20 Radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 Radnych jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XV/81/2011 w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu w Siedlcach i Planów Pracy Komisji
Rady Powiatu na 2012 rok. Stanowi ona załącznik nr 22 do niniejszego protokółu.
Ad. 13.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 13, tj.: “Podjęcie
uchwały w sprawie Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012 rok”. (Projekt tej uchwały stanowi
załącznik nr 23 do niniejszego protokółu)
Poinformował, że projekt tej uchwały wraz z Planem Kontroli przygotowała Komisja Rewizyjna.
Otrzymali go wszyscy Radni. Następnie zapytał, czy są pytania ?
Stwierdziwszy, że pytań nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem uchwały
w sprawie Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012 rok ?
- „za” podjęciem uchwały głosowało 20 Radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził, iż Rada Powiatu w obecności 20 Radnych jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr XV/82/2011 w sprawie Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012 rok. Stanowi ona
załącznik nr 24 do niniejszego protokółu.
Ad. 14.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 14 tj. “Informacja
Przewodniczącego Rady”.
Zgodnie z § 41 ust. 6 Statutu Powiatu Siedleckiego poinformował Radnych o frekwencji Radnych
na sesjach Rady w roku 2010 i w 2011 i posiedzeniach merytorycznych Komisji Rady w roku 2011.
Podkreślił, że frekwencja obecności tak na sesjach jak i posiedzeniach Komisji była dobra.
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załącznik nr 26 a wykaz frekwencji na posiedzeniach Komisji stanowi załącznik nr 27 do
niniejszego protokółu).
Przewodniczący przekazał Radnym życzenia świąteczne i noworoczne, które wpłynęły od
senatorów, posłów, rektorów uczelni i różnych innych instytucji.
Poinformował, że wspólnie ze Starostą wziął udział w kilku spotkaniach opłatkowych, reprezentując
nasz Powiat. Według Jego oceny rok 2011 minął w dobrej atmosferze, udało się nam znacznie
zwiększyć budżet powiatu. Dzięki temu można było zrealizować wiele inwestycji, które przyczyniły
się do polepszenia życia mieszkańców Powiatu.
Ad. 15.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 15, tj. „Interpelacje
i zapytania radnych”. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos ?
Przewodniczący Rady Gminy Paprotnia Józef Nasiłowski poruszył problem zaniedbanych
rowów. Poprosił o ich oczyszczenie i pogłębienie, aby woda spływająca do nich z pól i dróg mogła
mieć swobodny przepływ. Warto byłoby rozwiązać ten problem.
Radny Marek Gorzała podziękował za postawienie „sierżantów” w miejscowości Łozy i za
udrożnienie rowu przy drodze 3676W przed lasem tarczewskim. Uważa jednak, że trzeba byłoby
tam odtworzyć dwa przepusty zasypane przez rolników, aby w przyszłości uniknąć zalewania
drogi.
O godzinie 1512 z sali obrad wyszedł Radny Piotr Dymowski. Od tej pory w sesji bierze udział 19 Radnych.

Radny Wojciech Łęczycki powiedział, że Przewodniczący Rady przedstawił dzisiaj informację
o frekwencji Radnych z sesji i posiedzeń Komisji Rady. Nie została jednak przedstawiona
frekwencja członków Zarządu, a w miesiącu wrześniu br. zwrócił się z prośbą do Pani Wicestarosty
Józefy Rychlik o przedstawienie takiej informacji. Pani Wicestarosta obiecała przedstawić ją na
koniec roku i nie wywiązała się z tej obietnicy.
Radny poprosił, aby w przyszłości w sprawozdaniu z pracy Zarządu była podana liczba Członków
Zarządu, biorących udział w danym posiedzeniu.
Ponadto Radny chciałby wiedzieć, ile zostało podjętych uchwał Rady w ciągu roku.
Radny poruszył sprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w miejscowości Trębice. W ubiegłym
tygodniu wydarzyły się tam cztery wypadki. Z przeprowadzonych rozmów z kierowcami, którzy tam
jeżdżą wynika, że skrzyżowanie to nie jest właściwie oznakowane i być może źle wyprofilowany
jest zakręt.
Przewodniczący Rady uważa, że główną przyczyną wypadków jest zbytnia prędkość
i nietrzeźwość kierowców.
Wicestarosta Siedlecki Józefa Rychlik wyjaśniła Radnemu Wojciechowi Łęczyckiemu,
że sprawozdanie z frekwencji Członków Zarządu będzie sporządzone z całego roku i przedłożone
na kolejnej sesji.
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Gminy Korczew tak wielu inwestycji. Podziękował również za życzenia świąteczne i w imieniu
własnym oraz Radnych Gminy Korczew również złożył wszystkim życzenia. Życzył, aby budżet
powiatu był coraz większy, pomyślnych decyzji oraz wszystkiego najlepszego na nadchodzący
Nowy Rok.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski podziękował za życzenia i poprosił o przekazanie jak
najlepszych życzeń Radnym i wszystkim mieszkańcom Gminy Korczew. Podkreślił, że miło jest
widzieć, jak Gmina Korczew rozkwita.
Radny Bartłomiej Kurkus powiedział, że w budżecie nie znalazł informacji o finansowaniu
Powiatowego Festiwalu Piłki Siatkowej, który organizowany był już trzy razy. Zapytał, czy jakieś
środki w budżecie na rok 2012 zostały na ten cel zarezerwowane ?
Kierownik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Kazimierz Olszewski odpowiedział,
że jeżeli w roku 2012 wpłynie stosowny wniosek od Stowarzyszenia, to zostanie on rozpatrzony.
Inicjatywę Festiwalu Piłki Siatkowej Zarząd będzie popierał, gdyż jest to kontynuacja pewnej akcji.
Środki na ten cel nie pochodzą z kultury fizycznej, lecz z działu umownie nazwanego „promocja
powiatu”.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski zapytał, czy w tym punkcie są jeszcze pytania bądź
interpelacje ?
Po chwili stwierdził, że pytań i interpelacji nie ma, wobec czego punkt ten został wyczerpany.
Ad. 16.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski jeszcze raz podziękował Radnym, Członkom Zarządu
i Pani Skarbnik za dobrą współpracę w bieżącym roku. Życzył wszystkim szczęśliwego Nowego
Roku i żeby był on jeszcze lepszy od tego, który mija.
Po wyczerpaniu porządku obrad, o godzinie 1530, zgodnie z § 20 ust. 6 Statutu Powiatu
Siedleckiego Przewodniczący Rady zakończył obrady wypowiadając formułę: „Zamykam XV
zwyczajną Sesję Rady Powiatu w Siedlcach”.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczył:
PRZEWODNICZĄCY RADY

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

