RADA POWIATU
w Siedlcach
BR.0002.3.2012

PROTOKÓŁ NR XVIII/2012
z XVIII Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach,
odbytej w dniu 30 maja 2012 roku
w Starostwie Powiatowym w Siedlcach,
ul. Piłsudskiego 40

Wiceprzewodniczący Rady Dariusz Jasiński o godzinie 900 otworzył sesję wypowiadając
formułę: „Otwieram XVIII nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Siedlcach”. Powitał członków
Zarządu, Radnych, przedstawicieli lokalnych środków masowego przekazu oraz wszystkich
pozostałych gości, przybyłych na dzisiejszą sesję.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w Sesji bierze udział 17 Radnych, co wobec
21 osobowego składu Rady stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał,
wniosków i wydawania opinii. Nieobecność swoją usprawiedliwili: Przewodniczący Rady Henryk
Brodowski, Radny Jan Kuć, Radny Wojciech Łęczycki i Radny Emil Wielogórski.
(Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu).
Do pełnienia funkcji sekretarzy podczas dzisiejszych obrad wyznaczył Radnego Tomasza
Marciniuka i Radnego Andrzeja Wróbla. Zapytał Ich, czy wyrażają na to zgodę ?
Obaj Radni wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy.
Ad. 2.
Wiceprzewodniczący Rady Dariusz Jasiński przystąpił do realizacji 2 punktu porządku obrad,
tj. „Wnioski do porządku obrad”. Nadmienił, że porządek dzisiejszych obrad z dołączonymi
do niego projektami uchwał otrzymali wszyscy Radni wraz z zawiadomieniem o terminie
i miejscu sesji. Po odczytaniu tego porządku, zapytał, czy są jakieś wnioski ?
Ponieważ wniosków nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem
odczytanego porządku obrad ?
- „za” przyjęciem porządku obrad głosowało 17 Radnych
Wiceprzewodniczący Rady Dariusz Jasiński stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie
przyjęła porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Podsumowanie i wręczenie nagród laureatom etapu powiatowego II Ogólnopolskiego
Konkursu dla dzieci „Bezpiecznie na wsi – czy upadek to przypadek”.
4. Przyjęcie protokółu z XVII Sesji Rady Powiatu.
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Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Siedlcach – Iganie Nowe.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Siedleckiego na lata 2012-2015.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok Powiatu
Siedleckiego.
8. Interpelacje i zapytania Radnych.
9. Zakończenie obrad.
Ad. 3.
Wiceprzewodniczący Rady Dariusz Jasiński przystąpił do realizacji punktu 3,
tj. Podsumowanie i wręczenie nagród laureatom etapu powiatowego II Ogólnopolskiego
Konkursu dla dzieci „Bezpiecznie na wsi – czy upadek to przypadek”. O poprowadzenie tego
punktu poprosił Pana Marka Zająca - Kierownika Samodzielnego Referatu Prewencji,
Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego Placówki Terenowej w Siedlcach Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego.
Kierownik Referatu Marek Zając stwierdził, że popularyzacja bezpiecznego zachowania się
dzieci i młodzieży z terenów wiejskich w gospodarstwie rolnym i - szerzej - w otoczeniu
działalności rolniczej ich rodziców jest jednym z wielu działań Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego. Od ubiegłego roku kierunki prewencyjnego oddziaływania Kasy wzbogacił,
ogłoszony przez Prezesa KRUS i objęty honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Ogólnopolski Konkurs Plastyczny - „Bezpiecznie na wsi” dla uczniów szkół podstawowych.
II konkurs ogłoszony w br. pod hasłem „Bezpiecznie na wsi - czy upadek to przypadek?” ma
szczególnie na celu uwrażliwienie dzieci, ich rodziców i opiekunów na zagrożenia upadkami,
które są główną przyczyną wypadków w gospodarstwach rolnych.
Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych:
I grupę stanowili uczniowie klas 0 - III, II grupę - uczniowie klas IV - VI.
Łącznie w konkursie wzięło udział 472 uczniów z 29 szkół podstawowych powiatu siedleckiego.
Nagrody w konkursie ufundowało Starostwo Powiatowe w Siedlcach i Oddział Regionalny
KRUS w Warszawie.
W dniu 30 maja br. odbyło się podsumowanie etapu powiatowego konkursu w wyniku, którego
komisja ustaliła, że w I grupie wiekowej (0 – III): I miejsce zdobyła Martyna Ciulak z klasy II SP
w Krześlinie, II miejsce Damian Chojecki z klasy III SP w Zbuczynie, III miejsce Jacek
Wysokiński z klasy I SP w Śmiarach. Wyróżnienie otrzymała praca Marty Klocek z klasy II SP
w Seroczynie.
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w Broszkowie, II miejsce Patrycja Soczewka z klasy IV SP w Zbuczynie, III miejsce Marlena
Koczyk z klasy VI SP w Korczewie. Wyróżnienie otrzymała praca Karoliny Wysokińskiej
z klasy VI SP w Śmiarach.
Laureatom dyplomy i nagrody wręczali: Zygmunt Wielogórski - Starosta Siedlecki, Józefa
Rychlik – Wicestarosta Siedlecki, Dariusz Jasiński - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
Kierownik Referatu KRUS w Siedlcach Marek Zając pogratulował nagrodzonym
i wyróżnionym uczniom. Zaprosił wszystkich chętnych do brania udziału w następnych edycjach
konkursu. Kończąc tą uroczystość podziękował Staroście za ufundowanie wspaniałych nagród.
Wiceprzewodniczący Rady Dariusz Jasiński podziękował Panu Markowi Zającowi za
poprowadzenie tego punku. Wszystkim laureatom jeszcze raz serdecznie pogratulował przede
wszystkim chęci udziału w tymże konkursie i osiągnięcia sukcesu. Podkreślił, że piękna to
sprawa, kiedy młodzież garnie się do brania udziału w takich konkursach.
Ad. 4.
Wiceprzewodniczący Rady Dariusz Jasiński przystąpił do realizacji punktu 4, tj. „Przyjęcie
protokółu z XVII Sesji Rady Powiatu”.
Nadmienił, że protokół z ostatniej sesji był wyłożony 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 zgłosić jakieś uwagi bądź wnioski ?
Ponieważ uwag i wniosków nikt nie zgłosił, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
przyjęciem protokółu z XVII Sesji Rady Powiatu w Siedlcach ?
- „za” przyjęciem protokółu głosowało 17 Radnych
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 17 Radnych jednogłośnie
przyjęła Protokół z XVII Sesji Rady Powiatu w Siedlcach.
Ad. 5.
Wiceprzewodniczący Rady Dariusz Jasiński przystąpił do realizacji punktu 5 porządku obrad,
tj.: „Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej organizacji pozarządowej pod
nazwą: Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Siedlcach – Iganie Nowe”. (Projekt tej Uchwały
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokółu) Poinformował, że projektem tej uchwały
zajmowała się Komisja Budżetu, która wypracowała pozytywną opinię. Następnie zapytał, czy
ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos ?
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i przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem Uchwały w sprawie udzielenia dotacji
celowej organizacji pozarządowej pod nazwą: Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Siedlcach
– Iganie Nowe ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 17 Radnych
Wiceprzewodniczący Rady Dariusz Jasiński stwierdził, że Rada Powiatu w obecności
17 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVIII/95/2012 w sprawie udzielenia dotacji
celowej organizacji pozarządowej pod nazwą: Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Siedlcach
– Iganie Nowe. Stanowi ona załącznik nr 3 do niniejszego protokółu.
Ad. 6.
Wiceprzewodniczący Rady Dariusz Jasiński przystąpił do realizacji punktu 6, porządku
obrad, tj.: „Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2012-2015”. (Projekt tej Uchwały stanowi załącznik
nr 4 do niniejszego protokółu). Poinformował, że projektem tej Uchwały zajmowała się Komisja
Budżetu, która wypracowała pozytywną opinię. Następnie zapytał, czy ktoś w tym punkcie
chciałby zabrać głos ?
Stwierdziwszy, że nikt nie zgłosił chęci zabrania głosu, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto
jest za podjęciem Uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2012-2015 ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 17 Radnych
Wiceprzewodniczący Rady Dariusz Jasiński stwierdził, że Rada Powiatu w obecności
17 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVIII/96/2012 w sprawie zmian w uchwale
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2012-2015. Stanowi
ona załącznik nr 5 do niniejszego protokółu.
Ad. 7.
Wiceprzewodniczący Rady Dariusz Jasiński przystąpił do realizacji punktu 7, tj. „Podjęcie
Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok Powiatu
Siedleckiego”.(Projekt Uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokółu). Poinformował,
że projekt tej Uchwały był rozpatrywany i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu.
Następnie zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos ?
Radny Bartłomiej Kurkus zapytał, czy wszyscy Radni wiedzą, jaki obowiązuje termin
składania wniosków do budżetu powiatu na rok kolejny ? Przypomniał, że jest to 30 wrzesień.
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stwierdził, że nie chce poruszać sprawy inwestycji zapisanej pod pozycją nr 10 na kwotę
niespełna 3.200.000 złotych, której potencjalne dofinansowanie wynosi 3.000.000 złotych, gdyż
broni się ona sama. Jeśli chodzi o inne inwestycje to wrzuca się je do realizacji z marszu, przy
czym nie uwzględnia się składanych przez Radnych, w ustawowym terminie wniosków.
Odpowiedzi Zarządu na te wnioski, które składane były do końca września ubiegłego roku,
zawierają klauzulę, że Zarząd widzi konieczność wykonania tych inwestycji, lecz w przyszłym
roku budżetowym nie widzi środków finansowych na ich wykonanie. W sytuacji, kiedy przetargi
rozstrzygane są poniżej kosztorysów wychodzą nam spore oszczędności. Wykorzystując je
wprowadzane są do realizacji inwestycje, na które nie były składane wnioski. W tym roku byli
mieszkańcy Rzeszotkowa z prośbą o remont ich drogi i będzie on przeprowadzony.
W ubiegłym roku składane były wnioski z liczną ilością podpisów mieszkańców w sprawie
remontu drogi np. w Osinach Górnych, czy Broszkowa. Wnioski te nie zostały uwzględnione.
Jeżeli są wnioski radnych, sołtysów i mieszkańców, a Zarząd widzi potrzebę wykonania tych
inwestycji, ale z uwagi na brak środków nie są one realizowane to takie postępowanie można
odczytywać jako oszukiwanie społeczeństwa, W momencie, kiedy pojawiają się środki,
wprowadza się do realizacji zupełnie inne inwestycje. Zdaniem Radnego nie jest to w porządku.
Radny Marek Gorzała przypomniał, że w stosownym czasie składał wniosek o remont drogi
Stok Lacki – Olszanka. Pan Starosta na spotkaniu przedwyborczym z mieszkańcami
w Radzikowie Wielkim powiedział, że jeżeli nie będzie środków, to droga ta będzie budowana
etapami. Wniosek został złożony i wiadomo jak jest załatwiony. Odpowiedź z podpisem Pani
Wicestarosty brzmiała, że z uwagi na brak środków finansowych inwestycja ta nie może być
zrealizowana. Wcześniej jednak Zarząd stwierdził, że widzi potrzebę naprawy tej drogi. Komisja
Infrastruktury dokonała przeglądu dróg powiatowych. Zapytał, czemu miało to służyć ? Może
próżności, ciekawości, czy zakłamaniu ? Jeżdżąc przez dwa dni po terenie Komisja miała
ocenić, które drogi są najgorsze. W planie wieloletnim jest zapisany odcinek drogi z Radzikowa
do końca granicy, ale co z odcinkiem drogi Lucynów do granic Radzikowa Wielkiego. Tej drogi
w planie nie ma. Radny stwierdził, że początkowo bulwersował się, że po tej drodze jeżdżą
duże, ciężkie samochody, które doszczętnie niszczą tą drogę. Teraz doszedł jednak
do wniosku, że to dobrze, bo świadczy to o tym, że droga ta jest potrzebna. Jeżeli w tej chwili
wrzucane są do realizacji zadania, o które Radni nie pokusili się nawet o złożenie w określonym
terminie stosownego wniosku, a są one przewidziane do realizacji, to świadczy to o tym, że ktoś
jawnie robi sobie kpiny. Radny przypomniał, że kiedyś pytał Starostę, czy wystarczy woli
politycznej do wykonania pewnych inwestycji ? Otrzymał wówczas odpowiedź, że woli
politycznej wystarczy, ale środków finansowych nie. Teraz środki są, ale widać, że decyzje
podejmuje się trochę po „kolesiowsku”.
Starosta Siedlecki Zygmunt Wielogórski wyjaśnił, że na początku kadencji został przyjęty
pewien harmonogram inwestycji i według niego są one wykonywane. Odpiera zarzut Pana
Radnego Marka Gorzały, że drogi remontowane są „po kolesiowsku”.
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że wnioski w ubiegłym roku były składane. Po ich przeanalizowaniu Zarząd uznał,
że rzeczywiście widzi potrzebę ich realizacji, ale umowa była taka, że nie w każdym roku i nie
w każdej gminie będą one realizowane jednocześnie. Najlepiej byłoby budować drogi
strategiczne, nie patrząc na inne drogi. Inwestycja na drodze w Rzeszotkowie została
wprowadzona do realizacji z uwagi na bardzo zły jej stan. Z tego powodu od września br.
przestanie tam jeździć autobus linii PKS, dowożący dzieci do szkoły. Należy też podkreślić,
że Gmina Paprotnia inwestycji jeszcze nie miała. To samo dotyczy drogi w Gminie Wodynie.
Na terenie Gminy Mordy była już wykonana inwestycja i to za „spore” pieniądze,
bo za ok. 4 miliony złotych. Wszyscy z dumą przypisywali sobie w tym zasługi. Teraz trzeba
zakończyć inwestycję w Krześlinie. Zarówno do inwestycji w Rzeszotkowie jak i w Wodyniach
dokładają pieniądze wójtowie. Starosta podkreślił, że w sytuacji, kiedy nie ma pieniędzy zawsze
będą powstawały kontrowersje. Dlatego też na składane wnioski odpowiada się, że widzi się
potrzebę inwestycji, lecz z uwagi na brak środków nie można jej zrealizować. Zarząd bardzo
stara się, żeby sprawiedliwie realizować inwestycje na terenie każdej gminy. Przyznał, ze droga
do Radzikowa jest w bardzo złym stanie i jeżeli uda się pozyskać jakiekolwiek pieniądze,
to trzeba będzie o niej pomyśleć. Miasto i Gmina Mordy też nie ma środków finansowych,
aby zrobić tą drogę wspólnymi siłami. W przeciągu czterech lat, mniej więcej, będą
zabezpieczone wszystkie gminy.
Radny Marek Gorzała wyjaśnił, że brał udział w otwarciu drogi w Sosenkach Jajkach, ale nie
przypisywał sobie zasług w wykonaniu tej inwestycji. Wszystkie uzasadnienia Starosty
są logiczne, lecz brak jest konsekwencji w działaniu. ”Nie ma środków, ale jest wola polityczna”.
To słowa Starosty. Teraz są środki, to czego nie ma ? Radny uważa, że tak w Rzeszotkowie,
jak gdziekolwiek indziej remont drogi jest potrzebny i nie ma zamiaru w tym temacie
polemizować, ale ilość tirów, przejeżdżających przez Rzeszotków w przeciągu pół roku, nie jest
porównywalna z ilością tirów przejeżdżających dziennie przez Radzików. Coś trzeba z tym
zrobić.
Radny Bartłomiej Kurkus zwrócił uwagę, że należy pilnie przeprowadzić inwestycję drogi
Opole – Wyłazy.
Starosta Siedlecki Zygmunt Wielogórski wyjaśnił, że droga w miejscowości Wyłazy została
uznana przez Komisję powodziową powołaną przez Wojewodę jako zniszczoną przez powódź.
Można na pokrycie jej remontu dostać nawet 80 % kosztów. Trzeba więc jak najszybciej
wykonać na tą drogę projekt, którego wymaga Wojewoda, aby zacząć starać się o te środki.
Wiceprzewodniczący Rady podziękował przedmówcom za dotychczasową dyskusję. Ma
wrażenie, że w miarę używanych argumentów, zmienia się merytoryka dyskusji. Przygotowany
projekt uchwały ma swoją logikę i swoje uwarunkowania. Zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze
zabrać głos ?
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i swoim własnym podziękował Zarządowi Powiatu i wszystkim Radnym za wyrażenie zgody na
inwestycję w Rzeszotkowie. Poinformował, że jest to bardzo ważna inwestycja, gdyż PKS
wstrzymało kursowanie autobusów. We wrześniu dzieci będą miały utrudniony dojazd do
szkoły. Mieszkańcy wsi rozpoczęli już prace na tej drodze. Wycieli krzaki z poboczy, odwodnili
część tej drogi, wykopując nowy rów. Będą też partycypować w kosztach. Wójt również dołoży
środków finansowych.
Radny Marek Gorzała zapytał przedmówcę, ile dzieci z Rzeszotkowa dojeżdża autobusami
PKS do szkoły ?
Radny Mieczysław Ślaz wyjaśnił, że nie chodzi tylko o dojazd dzieci do szkoły i ludzi do pracy.
Głównie chodzi o to, że w okresie wiosenno-jesiennym droga ta nie jest przejezdna. Bardzo
trudno jest po niej chodzić, a co dopiero jeździć.
Wiceprzewodniczący Rady Dariusz Jasiński 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 dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na
2012 rok Powiatu Siedleckiego?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 13 Radnych
- „przeciw” - 0
- „wstrzymujących się” 4 Radnych
Wiceprzewodniczący Rady Dariusz Jasiński stwierdził, że Rada Powiatu w obecności
17 Radnych 13 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i 4 głosach „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XVIII/97/2012 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej
na 2012 rok Powiatu Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 7 do niniejszego protokółu.
Ad. 8.
Wiceprzewodniczący Rady Dariusz Jasiński przystąpił do realizacji punktu 8, tj. „Interpelacje
i zapytania radnych”. Zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos ?
Radny Marek Gorzała poinformował Starostę, że mieszkańcy miejscowości Krzymosze zgłosili
problem płynącej wody opadowej, która zalewa im posesje. Kanalizacja została poprowadzona
rowem i tym samym zostały zawyżone pobocza w stosunku do drogi. Po dużych opadach woda
z drogi spływa na posesje. Poprosił o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
Starosta Zygmunt Wielogórski odpowiedział, że w tej chwili nic nie może na ten temat
powiedzieć. Żeby ocenić sytuację trzeba będzie jechać na miejsce. Jedno należy wiedzieć,
że Powiat nie jest od odwadniania posesji tylko od odwadniania dróg.
Radny Marek Gorzała wyjaśnił, że woda płynie drogą i spływa na posesje.

- 8 Wiceprzewodniczący Rady Dariusz Jasiński poinformował Radnych, że na ręce
Przewodniczącego Rady wpłynęło dla wszystkich Radnych zaproszenie Prezesa Zarządu
Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Siedlcach do uczestnictwa w Dniu Krwiodastwa –
Festynu „Krew dla Miasta i Powiatu Siedlce, które będzie miało miejsce 10 czerwca br.
w Amfiteatrze Siedleckim. Wszystkich zachęcił do udziału w tym festynie. Następnie zapytał,
czy ktoś w tym punkcie chciałby jeszcze zabrać głos ?
Radny Bartłomiej Kurkus zapytał, jak wygląda sprawa cząstkowych remontów dróg i jaką
mamy wydolność finansową w stosunku do potrzeb ?
Starosta Zygmunt Wielogórski poinformował, ze cząstkowe remonty dróg zostały rozpoczęte.
Pieniądze na ten cel nie zostały jeszcze spożytkowane. Pracują dwie firmy. Kolejności
wykonywanych prac nie zna, gdyż kolejność ustalał Wydział Dróg.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos ?
Po chwili stwierdził, że chętnych do zabrania głosu nie ma, co oznacza, że punkt ten został
wyczerpany.
Ad. 9.
Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 20 ust. 6 Statutu Powiatu Siedleckiego
o godzinie 950 Wiceprzewodniczący Rady Dariusz Jasiński zakończył obrady wypowiadając
formułę: „Zamykam XVIII Sesję Rady Powiatu Siedleckiego”.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczył:
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ mgr inż. Dariusz Jasiński

Protokółowała:
/-/ Hanna Krupa

