RADA POWIATU
w Siedlcach
BR.0002.1.2014

PROTOKÓŁ NR I/2014
z I Sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach,
odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku
w Starostwie Powiatowym w Siedlcach,
ul. Piłsudskiego 40

Zgodnie z § 13 ust. 2 Statutu Powiatu Siedleckiego pierwszą sesję nowo wybranej Rady,
do czasu wyboru Przewodniczącego Rady prowadzi najstarszy wiekiem Radny
Mieczysław Ślaz.
Ad. 1.
Przewodniczący obrad Radny Senior Mieczysław Ślaz o godzinie 1300 otworzył sesję
wypowiadając formułę: „Otwieram I sesję zwyczajną V Kadencji Rady Powiatu
Siedleckiego”. Powitał Panią Joannę Kraśnik-Mazurek – Przewodniczącego Powiatowej
Komisji Wyborczej w Siedlcach, wszystkich gości przybyłych na dzisiejszą sesję, Radnych
i media.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 19 Radnych, co wobec
ustawowego składu Rady, wynoszącego 21 Radnych stanowi quorum do podejmowania
prawomocnych

uchwał,

wniosków

i

wydawania

opinii.

Nieobecność

swoją

usprawiedliwił Radny Wojciech Klepacki i Radny Kazimierz Prochenka.
(Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu)
Ad. 2.
Przewodniczący obrad Radny Senior Mieczysław Ślaz

przystąpił

do realizacji

2 punktu porządku obrad, tj. „Wręczenie Radnym zaświadczeń o wyborze przez
Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej”. Poprosił Panią Joannę KraśnikMazurek – Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Siedlcach o dokonanie
czynności wręczenia zaświadczeń.
Przewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej w Siedlcach Joanna KraśnikMazurek pogratulowała wyboru na Radnego V Kadencji Rady Powiatu Siedleckiego
i wręczyła wszystkim zaświadczenia o wyborze na Radnego.
Ad. 3.
Przewodniczący obrad Radny Senior Mieczysław Ślaz przystąpił do realizacji
3 punktu porządku obrad, tj. „Ślubowanie Radnych”.
Poprosił wszystkich o powstanie i odśpiewanie Hymnu Narodowego.

- 2 Po Hymnie:
Przewodniczący obrad wyjaśnił, że będzie kolejno wyczytywał Radnych z imienia
i nazwiska. Każdy wyczytany Radny powstanie, podejdzie do mikrofonu i wypowie rotę
ślubowania w brzmieniu: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać
obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego,
czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra
obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”. Zaznaczył,
że „Ślubowanie” może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.
Po Ślubowaniu należy złożyć podpis potwierdzający fakt ślubowania na dokumencie,
znajdującym się na stoliku.
Zgodnie

z

informacją,

Przewodniczący

obrad

wyczytywał

według

kolejności

alfabetycznej Radnych do złożenia ślubowania. Po każdym złożonym ślubowaniu
stwierdzał, że składający je Radny objął mandat Radnego Powiatu Siedleckiego.
(Treść Ślubowania wraz z podpisami Radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
protokółu).
Ad. 4.
Przewodniczący obrad Radny Senior Mieczysław Ślaz przystąpił do realizacji punktu
4, tj.: „Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady”. Poinformował,
że zgodnie z § 11 ust. 1 Statutu Powiatu Siedleckiego Rada Powiatu wybiera ze swego
grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów
w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym.
Zgodnie z § 35 Statutu Powiatu w głosowaniu tajnym Radni głosują na kartach
opatrzonych pieczątką Rady Powiatu. Głosowanie tajne przeprowadza Komisja
Skrutacyjna wybrana przez Radę Powiatu spośród Radnych. Komisja Skrutacyjna
wybiera Przewodniczącego Komisji. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem
do głosowania tajnego objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je. Przewodniczący
Komisji Skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania tajnego niezwłocznie po ich ustaleniu
i sporządza protokół.
Zaproponował, aby powołać Komisję w składzie, po jednym Radnym z każdego
ugrupowania. Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.
Radna Małgorzata Cepek zgłosiła kandydaturę Radnego Marka Gorzały.
Radny Piotr Dymowski zgłosił kandydaturę Radnego Andrzeja Wróbla
Radna

Małgorzata

Stolarzewska-Sierakowska

zgłosiła

kandydaturę

Radnego

Wiesława Klimka.
Przewodniczący obrad Radny Senior Mieczysław Ślaz zapytał, czy ktoś chciałby
jeszcze zgłosić jakąś kandydaturę.
Ponieważ więcej kandydatur nie zgłoszono, stwierdził, że do Komisji Skrutacyjnej
zgłoszono

kandydatury

trzech

Radnych:

Marka

Gorzałę,

Andrzeja

Wróbla

i Wiesława Klimka. Zapytał ich, czy wyrażają zgodę na wejście w skład tej Komisji ?

- 3 Wszyscy zgłoszeni Radni wyrazili zgodę na wejście w skład Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący obrad Radny Senior Mieczysław Ślaz przystąpił do głosowania.
Zapytał, kto jest za zgłoszonym składem Komisji Skrutacyjnej ?
- „za” zgłoszonym składem Komisji głosowało 19 Radnych
Przewodniczący obrad Mieczysław Ślaz stwierdził, że Rada Powiatu w obecności
19 Radnych jednogłośnie przyjęła skład Komisji Skrutacyjnej w osobach: Radnego Marka
Gorzały, Andrzeja Wróbla i Wiesława Klimka do przeprowadzenia głosowania
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady.
W tym momencie, tj. o godzinie 1330 ogłosił 5-minutową przerwę w obradach, celem
ukonstytuowania się Komisji.
O godzinie 1335 Przewodniczący obrad Mieczysław Ślaz wznowił obrady po przerwie
i udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Radny Marek Gorzała odczytał Protokół Nr 1
z ukonstytuowania się Komisji według, którego Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej
został Radny Marek Gorzała, a członkami Komisji Radni: Wiesław Klimek i Andrzej
Wróbel.
(Protokół Nr 1 Komisji Skrutacyjnej wybranej przez Radę Powiatu w Siedlcach na
posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2014 roku do przeprowadzenia głosowania i ustalenia
wyników głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego
Rady Powiatu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu).
Przewodniczący obrad Mieczysław Ślaz podziękował za odczytanie protokółu
z ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej i poprosił o zgłaszanie kandydatur na
Przewodniczącego Rady.
Radna Małgorzata Stolarzewska-Sierakowska zgłosiła kandydaturę Radnego Michała
Oknińskiego.
Poinformowała, że był On Radnym poprzedniej kadencji i Przewodniczącym Komisji
Rewizyjnej.
Przewodniczący obrad Mieczysław Ślaz zapytał, czy Radny Michał Okniński wyraża
zgodę na kandydowanie ?
Radny Michał Okniński wyraził zgodę na kandydowanie do objęcia funkcji
Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący obrad Mieczysław Ślaz zapytał, czy ktoś chce zgłosić jeszcze inne
kandydatury ?

- 4 Po chwili stwierdził, że innych zgłoszeń nie ma. Dla formalności zaproponował
przegłosowanie zamknięcia listy kandydatów. Zapytał, kto jest za zamknięciem listy
kandydatów na Przewodniczącego Rady Powiatu ?
- „za” zamknięciem listy głosowało 19 Radnych
Przewodniczący obrad Mieczysław Ślaz stwierdził, że Rada Powiatu w obecności
19 Radnych jednogłośnie opowiedziała się za zamknięciem listy kandydatów na
Przewodniczącego Rady Powiatu, wobec czego, w tym momencie lista została zamknięta.
Poprosił zgłoszonego kandydata Radnego Michała Oknińskiego o autoprezentację.
Radny Michał Okniński poinformował, że ukończył studia administracyjne na
Uniwersytecie im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, a rok później, na tej samej
uczelni,

studia podyplomowe z zakresu funduszy europejskich. Od kilku lat jest

pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Delegatury
w Siedlcach. Zajmuje się tam głównie ochroną środowiska i kontrolą w tym zakresie.
Wcześniej był pracownikiem Starostwa Powiatowego w Siedlcach. Karierę samorządową
rozpoczął w 2006 roku uzyskując mandat Radnego Gminy Skórzec i pełniąc tam funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady. Od 2010 roku jest Radnym Powiatu Siedleckiego. W tym
okresie pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący

obrad

Mieczysław

Ślaz

podziękował

Radnemu

Michałowi

Oknińskiemu za autoprezentację i zapytał, czy są do Niego pytania ?
Po chwili stwierdził, że pytań nie ma.
O godzinie 1340 Przewodniczący obrad ogłosił 5-cio minutową przerwę w obradach
w celu przygotowania przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania.
O godzinie 1345 Przewodniczący Rady wznowił obrady po przerwie. Stwierdził,
że bierze w nich udział 19 Radnych. Następnie udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji
Skrutacyjnej, celem objaśnienia zasad głosowania i przeprowadzenia głosowania.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Marek Gorzała poinformował, że Komisja
przygotowała 19 kart do głosowania, zgodnie z listą obecności Radnych na sesji.
Na każdej z nich napisane jest imię i nazwisko zgłoszonego kandydata na
Przewodniczącego Rady i widnieje przy nim krateczka. Wszystkie karty na odwrocie
opieczętowane zostały pieczątką z napisem: „Rada Powiatu w Siedlcach”.
Każdy Radny otrzyma jedną kartę do głosowania. Żeby głos był ważnie oddany
i popierający kandydata, należy postawić znak „X” w krateczce obok nazwiska.
Przekreślenie imienia i nazwiska kandydata i pozostawienie nie wypełnionej krateczki
przy nazwisku, będzie oznaczało, że głos jest ważnie oddany, lecz nie popierający
kandydata.

- 5 W przypadku nie dokonania żadnych czynności na karcie do głosowania będzie oznaczać
ważnie oddany głos „wstrzymujący się”.
Głos będzie uznany za „nieważny”, jeżeli na karcie do głosowania będzie przekreślone
nazwisko i postawiony krzyżyk w krateczce, przy nazwisku.
Dokonanie jakichkolwiek zapisów spowoduje, że głos również będzie uznany za
„nieważny”.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Marek Gorzała zapytał, czy zasady głosowania
są zrozumiałe ?
Radny Michał Okniński stwierdził, że dla jasności sprawy chciałby wyłączyć swoją
osobę z głosowania, ponieważ w poprzedniej kadencji przy wyborze Przewodniczącego
były wątpliwości, czy kandydat w tym przypadku może na siebie głosować, czy też nie.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Marek Gorzała poprosił radcę prawnego
o wyjaśnienie tej kwestii.
Radca prawny Henryk Lewandowski poinformował, że orzeczenie Naczelnego Sądu
Administracyjnego, które pojawiło się pięć lat temu, straciło swoją aktualność. Obecnie
obowiązuje zasada: „branie udziału w wyborze organów jest obowiązkiem Radnego.
Wysokości diety nie można wiązać z interesem prawnym Radnego”.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej powiedział, że z tej wypowiedzi wynika,
że Radny nie może w tym przypadku wyłączyć się z głosowania ?
Radca prawny Henryk Lewandowski wyjaśnił, że może nie wziąć udziału
w głosowaniu.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Marek Gorzała powiedział, że kandydat może
nie brać udziału w głosowaniu, ale kartę do głosowania dostaje.
Radca prawny Henryk Lewandowski potwierdził, że kartę musi dostać.
Radny Michał Okniński po wysłuchaniu wyjaśnień Radcy prawnego wycofał złożoną
deklarację nie brania udziału w głosowaniu. Skoro okazało się, że może głosować,
to będzie brał udział w głosowaniu.
Po tym wyjaśnieniu, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej pokazał wszystkim, że urna,
do której będą wrzucane głosy, jest pusta. Karty zostały rozdane. Każdy Radny wrzucił
swój głos do urny.
Po dokonanym głosowaniu, tj. o godzinie 1410 Przewodniczący obrad Mieczysław Ślaz
ogłosił 5-minutową przerwę w obradach, celem obliczenia oddanych głosów.
O godzinie 1415 Przewodniczący obrad wznowił obrady po przerwie. Stwierdził,
że w sesji bierze udział 19 Radnych. Następnie poprosił Przewodniczącego Komisji
Skrutacyjnej o ogłoszenie wyników głosowania.

- 6 Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Marek Gorzała odczytał Protokół Nr 2
z przeprowadzonego głosowania i ustalenia wyników głosowania w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Powiatu.
(Protokół Nr 2 Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników
głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu stanowi załącznik nr 4
do niniejszego protokółu.)
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 19 Radnych.
Oddano

19

głosów

ważnych,

głosów

nieważnych

nie

było.

Kandydat

na

Przewodniczącego Rady Radny Michał Okniński uzyskał 13 głosów „za”, 0 głosów
„przeciwnych”

i

6

głosów

„wstrzymujących

się”.

Komisja

stwierdziła,

że bezwzględną większością głosów Przewodniczącym Rady Powiatu w Siedlcach został
wybrany Radny Michał Okniński.
Przewodniczący obrad Mieczysław Ślaz podziękował Przewodniczącemu Komisji
Skrutacyjnej za przedstawienie wyników. Biorąc pod uwagę wyniki głosowania tajnego
stwierdził, że na Przewodniczącego Rady Powiatu Siedleckiego został wybrany Radny
Michał Okniński. Serdecznie Mu pogratulował.
Po wpisaniu do projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady,
stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego protokółu, imienia i nazwiska Radnego
Michała Oknińskiego Przewodniczącego Rady, odczytał tą Uchwałę.
(Uchwała Nr I/1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu stanowi
załącznik nr 6 do niniejszego protokółu).
W tym momencie, zgodnie z § 13 ust. 2 Statutu Powiatu Siedleckiego, Przewodniczący
obrad Radny senior Mieczysław Ślaz dalsze prowadzenie obrad przekazał
Przewodniczącemu Rady Michałowi Oknińskiemu.
Przewodniczący Rady Michał Okniński
Przewodniczącego

Rady.

Jest

to

podziękował za zaufanie i za wybór na

funkcja

bardzo

reprezentacyjna

i

bardzo

odpowiedzialna. Zadeklarował, że ze swojej strony dołoży wszelkich starań, aby
współpraca nie tylko z Radnymi, ale też z Zarządem Powiatu, podległymi jednostkami
i z mieszkańcami naszego Powiatu układała się dobrze.
Kontynuując realizację porządku obrad przystąpił do czynności związanych z wyborem
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Poprosił o zgłaszanie kandydatów.
Radny

Bartłomiej

Kurkus,

aby

zachować

równowagę
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w

Radzie

na

Wiceprzewodniczącego Rady zgłosił kandydaturę Radnego Sławomira Piotrowskiego.
Radny Andrzej Wróbel na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu zgłosił kandydaturę
Radnego Marka Plichty. Pan Marek Plichta jest wieloletnim działaczem samorządowym.
Ostatnie trzy kadencje spędził w Radzie Powiatu Siedleckiego. Ostatnio pełnił funkcję
Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

- 7 Przewodniczący Rady Michał Okniński zapytał Radnego Sławomira Piotrowskiego,
czy wyraża zgodę na kandydowanie ?
Radny Sławomir Piotrowski wyraził zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący Rady Michał Okniński zapytał Radnego Marka Plichty, czy wyraża
zgodę na kandydowanie ?
Radny Marek Plichta wyraził zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący Rady Michał Okniński zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zgłosić jakąś
kandydaturę ?
Stwierdziwszy, że dalszych zgłoszeń nie ma, przystąpił do głosowania nad zamknięciem
listy kandydatów. Zapytał, kto jest „za” zamknięciem listy kandydatów ?
- „za” zamknięciem listy głosowało 19 Radnych
Przewodniczący Rady Michał Okniński stwierdził, że Rada Powiatu w obecności
19

Radnych

jednogłośnie

Wiceprzewodniczącego

Rady.

zdecydowała
Następnie

zamknąć
poprosił

listę

kandydatów

zgłoszonych

na

kandydatów

o autoprezentację.
Radny Sławomir Piotrowski poinformował, że jest mieszkańcem Stoku Lackiego.
W latach 2003-2005 był pracownikiem Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
W latach 2004-2006 pracował w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych na stanowisku Inspektora kontroli.
W latach 2006 – 2009 pracował w Doradztwie Rolniczym jako Kierownik Oddziału
Siedleckiego, a później jako Kierownik Działu Administracyjnego w Warszawie.
Jednocześnie od 2008 roku do chwili obecnej pracuje w Centrum Jakości AgroEko
Sp. z o.o. w Warszawie jako Inspektor Kontroli w Rolnictwie Ekologicznym.
Od 2009 roku jest zastępcą dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach.
Od 2010 roku pełni obowiązki Kuratora osób częściowo ubezwłasnowolnionych
wyznaczonego przez Sąd Rodzinny w Siedlcach. Jest żonaty i ma czworo dzieci.
Radny Marek Plichta poinformował,

że jest mieszkańcem Chodowa. Zawodowo

z wykształcenia jest doktorem nauk rolniczych. W samorządzie terytorialnym działa
od 1976 roku. Był Radnym Gminy Siedlce kilku kadencji, w tym Przewodniczącym Rady
Gminy. W latach 1991-1998 sprawował funkcję Wicemarszałka Sejmiku Samorządowego
Województwa Siedleckiego. Od 1990 do 1999 roku jako dyrektor zarządzał
Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Siedlcach. Przez wiele lat pracował
w Mazowieckim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt na stanowisku Dyrektora Zakładu
w Żelkowie. Uważa, że zdobyte przez lata doświadczenie może przydać się
w sprawowaniu funkcji Wiceprzewodniczącego Rady.

- 8 Przewodniczący Rady Michał Okniński podziękował kandydatom za prezentację
swojej osoby i zapytał, czy są pytania ?
Stwierdziwszy, że pytań nie ma poprosił Komisję skrutacyjną o przygotowanie kart do
głosowania. W tym celu o godzinie 1430 ogłosił 5-cio minutową przerwę w obradach.
O godzinie 1435 wznowił obrady po przerwie. Stwierdził, że na sali znajduje się
19 Radnych i poprosił Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie głosowania.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej wyjaśnił, że Komisja przygotowała 19 kart do
głosowania, zgodnie z listą obecności Radnych na sesji. Na każdej z nich są wpisane
imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady. Wszystkie
karty zostały opieczętowane pieczątką z napisem „RADA POWIARU W SIEDLCACH”.
Każdy Radny otrzyma jedną kartę do głosowania.
Aby głos był ważnie oddany i popierający kandydata należy postawić znak „X”
w krateczce obok imienia i nazwiska jednego z kandydatów.
Pozostawienie nie wypełnionych wszystkich krateczek przy nazwiskach kandydatów
będzie oznaczać głos ważnie oddany nie popierający żadnego z kandydatów, czyli będzie
to głos „wstrzymujący się”.
Dokonanie jakichkolwiek zapisów spowoduje, że głos będzie uznany za nieważny.
Po tym wyjaśnieniu, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej pokazał wszystkim, że urna,
do której będą wrzucane głosy, jest pusta. Karty zostały rozdane. Każdy Radny wrzucił
swój głos do urny.
Po przeprowadzonym głosowaniu, tj. o godzinie 1440 Przewodniczący Rady ogłosił
5-minutową przerwę w obradach, celem obliczenia przez Komisję Skrutacyjną oddanych
głosów.
O godzinie 1445 Przewodniczący Rady wznowił obrady po przerwie. Stwierdził,
że w sesji bierze udział 19 Radnych. Następnie poprosił Przewodniczącego Komisji
Skrutacyjnej o ogłoszenie wyników głosowania.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Marek Gorzała odczytał Protokół Nr 3
z przeprowadzonego głosowania i ustalenia wyników głosowania w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
(Protokół Nr 3 z przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu stanowi załącznik nr 7 do
niniejszego protokółu)
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 19 Radnych.
Oddano 19 głosów ważnych, głosów nieważnych nie było. Poszczególni kandydaci
otrzymali następującą ilość głosów: Radny Marek Plichta uzyskał 12 głosów,
a Radny Sławomir Piotrowski uzyskał 7 głosów.
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Powiatu w Siedlcach został wybrany Radny Marek Plichta.
Przewodniczący Rady Michał Okniński podziękował Przewodniczącemu Komisji
Skrutacyjnej za przedstawienie wyników głosowania.
Po wpisaniu do projektu uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Powiatu, stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszego protokółu, imienia i nazwiska
Wiceprzewodniczącego Rady Radnego Marka Plichty, odczytał tą Uchwałę.
(Uchwała Nr I/2/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu stanowi
załącznik nr 9 do niniejszego protokółu).
W imieniu Radnych i swoim własnym pogratulował Radnemu Markowi Plichcie wyboru
na Wiceprzewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady Michał Okniński udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji
Skrutacyjnej.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Marek Gorzała odczytał Protokół Nr 4
z przekazania Przewodniczącemu Rady kart do głosowania w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Stwierdził, że na tym,
Komisja Skrutacyjna zakończyła prace związane z wyborem Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego Rady.
(Protokół Nr 4 z przekazania kart do głosowania stanowi załącznik nr 10 do niniejszego
protokółu, zapieczętowane karty do głosowania na Przewodniczącego Rady stanowią
załącznik nr 11 do niniejszego protokółu, zapieczętowane karty do głosowania na
Wiceprzewodniczącego Rady stanowią załącznik nr 12 do niniejszego protokółu.)
W tym momencie o głos poprosił Radny Bartłomiej Kurkus, któremu Przewodniczący
udzielił głosu.
Radny Bartłomiej Kurkus stwierdził, że zgodnie ze Statutem Powiatu Siedleckiego
na pierwszej sesji Rady powinien być ustalony termin wyboru Zarządu, a takiego punktu
w porządku dzisiejszych obrad nie ma. Zapytał Radcy prawnego, czy termin wyboru
Zarządu można ustalić później ?
Radca prawny Henryk Lewandowski wyjaśnił, że najpierw stosuje się przepisy
ustawy, a później Statutu Powiatu. Zgodnie z Ustawą pierwszą sesję zwołuje obecnie
Komisarz Wyborczy i to On ustala porządek obrad. Nie można mówić tutaj o naruszeniu
Statutu przez kogokolwiek. Jest to przykład na to, żeby w Statucie nie regulować tego,
co jest zapisane w Ustawie, bo potem są tylko kłopoty.

- 10 Ad. 5.
Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 20 ust. 6 Statutu Powiatu Siedleckiego
o godzinie 1455 Przewodniczący Rady zakończył obrady wypowiadając formułę:
„Zamykam I Sesję Rady Powiatu Siedleckiego”.
Na tym protokół zakończono.
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