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PROTOKÓŁ NR II/2014 
z II Sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach,  

odbytej w dniu 19 grudnia 2014 roku  
w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, 

ul. Piłsudskiego 40. 
 

 

Przewodniczący Rady Michał Okniński o godzinie 1400 otworzył Sesję wypowiadając 

formułę: „Otwieram II Sesję zwyczajną Rady Powiatu w Siedlcach”.  

Powitał zaproszonych gości, Starostę Siedleckiego, pozostałych członków Zarządu 

Powiatu, Radnych oraz środki masowego przekazu.  

Na podstawie listy obecności stwierdził, że na ten moment w sesji bierze udział  

19 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady, wynoszącego 21 osób stanowi quorum 

do podejmowania prawomocnych uchwał, wniosków i wydawania opinii. Radni Benon 

Kukla i Kazimierz Prochenka obejmą mandat Radnego Powiatu Siedleckiego po złożeniu 

ślubowania.  

(Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego p rotokółu). 

Ad. 2. 

Przewodniczący Rady Michał Okniński  przystąpił  do realizacji 2 punktu porządku 

obrad, tj. „Wręczenie Radnym zaświadczeń o wyborze”. Wręczył zaświadczenie  

o wyborze na Radnego Benonowi Kukle i Kazimierzowi Prochence.  

Ad. 3.  

Przewodniczący Rady Michał Okniński przystąpił do realizacji 3 punktu porządku 

obrad, tj. „Złożenie ślubowania przez radnych”. 

Poprosił wszystkich o powstanie i odśpiewanie Hymnu Narodowego. 

Po Hymnie: 

Przewodniczący Rady poprosił Radnych Benona Kuklę i Kazimierza Prochenkę  

o podejście do mikrofonu, celem wypowiedzenia roty 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”.  

Fakt ślubowania należy potwierdzić złożeniem podpisu na dokumencie, znajdującym się 

na stoliku. 
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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). 

Przewodniczący Rady stwierdził, że od tej pory w obradach bierze udział 21 Radnych. 

Ad. 4.  

Przewodniczący Rady Michał Okniński przystąpił do realizacji 4 punktu porządku 

obrad, tj. „Wnioski do porządku obrad”.  

Nadmienił, że porządek dzisiejszych obrad z kompletem dokumentów otrzymali 

wszyscy Radni wraz z zawiadomieniem o terminie i miejscu sesji. W międzyczasie 

Zarząd Powiatu wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do tego porządku dwóch 

punktów: „Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie  

i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych  

w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu” i „Podjęcie Uchwały w sprawie 

delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku”. Nadmienił, że oba 

projekty tych Uchwał Radni otrzymali przed rozpoczęciem sesji. Następnie zapytał, czy 

są jeszcze inne wnioski do porządku obrad  ? 

W tym momencie o głos poprosił Radny Bartłomiej Kurkus, któremu Przewodniczący 

udzielił głosu.  

Radny Bartłomiej Kurkus zgodnie z § 58 i 59 pkt 1 Statutu Powiatu Siedleckiego 

zgłosił utworzenie Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Powiatu  

w Siedlcach V kadencji 2014 – 2018.  

Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Niego 

zgłoszenie o utworzeniu Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego.  

Tak więc w Radzie Powiatu w Siedlcach będą funkcjonowały dwa Kluby Radnych. 

Następnie Przewodniczący do pełnienia funkcji sekretarzy podczas dzisiejszych obrad 

wyznaczył Radnych: Sławomira Piotrowskiego i Benona Kuklę. Zapytał Ich, czy wyrażają 

na to zgodę ? 

Obaj Radni wyrazili zgodę. 

Przewodniczący Rady Michał Okniński zapytał, czy są jeszcze inne wnioski do 

porządku obrad  ? 

Ponieważ innych wniosków nie było, zaproponował, aby zgłoszone punkty umiejscowić  

po punkcie 17 jako punkt 18 i 19. Pozostałe punkty przesuną się o dwa miejsca  

w dół. Następnie odczytał porządek dzisiejszych obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Wręczenie Radnym zaświadczeń o wyborze. 

3. Złożenie ślubowania przez Radnych. 

4. Wnioski do porządku obrad. 

5. Przyjęcie Protokółu z I sesji Rady Powiatu. 
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6.  Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu. 

7. Przyjęcie informacji o stanie budżetu, realizacji inwestycji i innych ważnych spraw 

dla Powiatu na dzień 31.10.2014 roku. 

8. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia terminu wyboru Zarządu Powiatu. 

9. Powołanie Komisji Rewizyjnej 

10. Powołanie Komisji Budżetu. 

11. Powołanie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. 

12. Powołanie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. 

13. Powołanie Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. 

14. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2014 – 2018. 

15. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok 

Powiatu Siedleckiego. 

16. Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadaniowym  

i finansowym realizowanych przez Powiat Siedleckie zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego 

Funduszu Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku. 

17. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr XXI/126/09 Rady 

Powiatu w Siedlcach z dnia 27 lutego 2009 roku. 

18. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie  

i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych  

w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. 

19. Podjęcie Uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku 

20. Podjecie Uchwały w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu w Siedlcach na 2015 rok. 

21. Informacja Przewodniczącego Rady. 

22. Interpelacje i zapytania Radnych. 

23. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem odczytanego 

porządku obrad ? 

 - „za” przyjęciem porządku obrad głosowało 21 Radnych 

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek dzisiejszych obrad został przez Radę 

Powiatu przyjęty jednogłośnie.  

Ad. 5. 

Przewodniczący Rady Michał Okniński przystąpił do realizacji punktu 5, tj.: „Przyjęcie 

Protokółu z I Sesji Rady Powiatu”.  

Nadmienił, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Ponieważ do dnia 

dzisiejszego nie wpłynęły, co do jego treści, żadne uwagi, ani też wnioski przystąpił do 

głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem protokółu z I Sesji Rady Powiatu  

w Siedlcach ? 
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- „za” przyjęciem protokółu głosowało 21 Radnych 

 

Przewodniczący Rady Michał Okniński stwierdził, iż Rada Powiatu w obecności  

21 radnych, jednogłośnie przyjęła Protokół Nr I/2014 z I Sesji Rady Powiatu  

w Siedlcach. 

Ad. 6. 

Przewodniczący Rady Michał Okniński przystąpił do realizacji punktu 6, tj. „Przyjęcie 

sprawozdania z pracy Zarządu. Nadmienił, że sprawozdanie to, sporządzone jest za 

okres od 20 października do 1 grudnia 2014 roku. Następnie  zapytał, czy w tym punkcie 

ktoś chciałby zabrać głos ?  

Radny Jan Kuć powiedział, że w sprawozdaniu mówi się o użyczeniu sprzętu. Zapytał, 

czy jest to odpłatne użyczenie, czy nieodpłatne. 

Starosta Siedlecki Zygmunt Wielogórski odpowiedział, że użyczenie sprzętu jest 

nieodpłatne. Samo znaczenie słowa „użyczenie„ oznacza „bezpłatne”.  

Radny Marek Gorzała powiedział, że ze sprawozdania wynika, że Zarząd Powiatu 

uzgodnił projekt pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 3663W Łysów-Hruszew-Tokary-

Drażniew-Laskowice na odcinku granica powiatu – Tokary”.  Jego zdaniem wystąpił 

błąd, bo miejscowość Tokary nie znajduje się na końcu granicy powiatu.  

Starosta Zygmunt Wielogórski wyjaśnił, że przebudowa tej drogi zaplanowana jest  

od granicy powiatu siedleckiego do miejscowości Tokary.  

Przewodniczący Rady Michał Okniński zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos 

odnośnie omawianego sprawozdania ? 

Ponieważ chętnych do zabrania głosu nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto 

jest za przyjęciem sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu za okres od 20 października 

do 1 grudnia 2014 roku ? 

 

- „za” przyjęciem sprawozdania głosowało 21 Radnych 

 

Przewodniczący Rady Michał Okniński stwierdził, iż Rada Powiatu w obecności  

21 Radnych, jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z pracy Zarządu. Stanowi ono 

załącznik nr 3 do niniejszego protokółu. 

Ad. 7. 

Przewodniczący Rady Michał Okniński przystąpił do realizacji punktu 7 tj. „Przyjęcie 

informacji o stanie budżetu, realizacji inwestycji i innych ważnych spraw dla Powiatu na 

dzień 31.10.2014 roku”.  Zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ? 

Ponieważ chętnych do zabrania głosu nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto 

jest za przyjęciem tej informacji ? 

 

- „za” przyjęciem informacji głosowało 21 Radnych 
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Przewodniczący Rady Michał Okniński stwierdził, iż Rada Powiatu w obecności  

21 Radnych, jednogłośnie przyjęła informację o stanie budżetu, realizacji inwestycji  

i innych ważnych spraw dla Powiatu na dzień 31.10.2014 roku. Stanowi ona załącznik 

nr 4 do niniejszego protokółu. 

Ad. 8. 

Przewodniczący Rady Michał Okniński przystąpił do realizacji punktu 8 tj. „Podjęcie 

Uchwały w sprawie ustalenia terminu wyboru Zarządu Powiatu”. Poprosił o zgłaszanie 

propozycji terminu. 

Starosta Siedlecki Zygmunt Wielogórski w imieniu Zarządu Powiatu zaproponował 

termin wyboru nowego Zarządu na dzień 22 stycznia 2015 roku o godzinie 1300. 

Poprosił o przyjecie tego terminu, ponieważ 23 stycznia planowane jest duże spotkanie 

samorządowe w Siedlcach z udziałem ministrów. Przypuszcza, że duża część 

samorządowców chciałaby wziąć udział w tym spotkaniu.  

Przewodniczący Rady zapytał, czy są inne propozycje ? 

Ponieważ innych propozycji nie było, stwierdził, że termin wyboru Zarządu Powiatu 

ustala się na dzień 22 stycznia 2015 roku. Po wpisaniu tej daty w projekcie Uchwały  

w sprawie ustalenia terminu wyboru Zarządu Powiatu (załącznik nr 5 do protokółu) 

przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem tej Uchwały ? 

 

- „za” przyjęciem tej Uchwały głosowało 21 Radnych 

 

Przewodniczący Rady Michał Okniński stwierdził, iż Rada Powiatu w obecności  

21 Radnych, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr II/3/2014 w sprawie ustalenia terminu 

wyboru Zarządu Powiatu.  Stanowi ona załącznik nr 6 do niniejszego protokółu. 

Ad. 9. 

Przewodniczący Rady Michał Okniński przystąpił do realizacji punktu 9 tj.„Powołanie 

Komisji Rewizyjnej”. Poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego tej Komisji.  

Starosta Zygmunt Wielogórski w imieniu Klubu Radnych PSL, którego ma zaszczyt być 

Przewodniczącym,  zgłosił do objęcia tej funkcji Radnego Benona Kuklę.  

Radny Bartłomiej Kurkus w imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość, jako 

Przewodniczący tego Klubu zgłosił kandydaturę Radnego Grzegorza Pomikło.  

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś chciałby zgłosić jeszcze kogoś kandydaturę. 

Ponieważ więcej zgłoszeń nie było, zamknął listę kandydatur.  

Zapytał, czy zgłoszeni Radni wyrażają zgodę na objęcie funkcji Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej? 

Obaj Radni wyrazili zgodę na kandydowanie do objęcia tej funkcji.  

Przewodniczący Rady Michał Okniński przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za 

tym, aby Radny Benon Kukla został wybrany na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ?  
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 - „za” wyborem Radnego Benona Kukli głosowało 13 Radnych 
 - „wstrzymujących się”    1 Radny 
 - „przeciw” głosowało     7 Radnych 

Zapytał, kto jest za tym, aby Radny Grzegorz Pomikło został wybrany na 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ?  

 - „za” wyborem Radnego Grzegorz Pomikło głosowało 7 Radnych 
 - „wstrzymujących się”      0   
 - „przeciw” głosowało     12  Radnych 

Przewodniczący Rady stwierdził, że ilość oddanych głosów nie zgadza się ze stanem 

Radnych obecnych na sesji, wobec tego przeprowadzi reasumpcję tego głosowania. 

Zapytał, kto jest za tym, aby Radny Grzegorz Pomikło został wybrany na 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ?  

 - „za” wyborem Radnego Grzegorz Pomikło głosowało 7 Radnych 
 - „wstrzymujących się”      1  Radny 
 - „przeciw” głosowało     13  Radnych 

Przewodniczący Rady Michał Okniński stwierdził, że Rada Powiatu w obecności  

21 Radnych 13 głosami „za”, przy  7 głosach „przeciwnych” i 1 głosie wstrzymującym 

się”  na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrała Radnego Benona Kuklę.  

Radny Grzegorz Pomikło otrzymał 7 głosów „za” przy 13 głosach „przeciwnych”  

i 1 głosie „wstrzymującym się”. 

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur na członków Komisji 

Rewizyjnej. 

Radny Bartłomiej Kurkus zgłosił Radnych: Grzegorza Pomikło i Marka Gorzałę. 

Radny Benon Kukla zgłosił Radnego Wiesława Klimka, Radnego Tomasza Misztę  

i Radną Jolantę Franczuk. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy zgłoszeni Radni wyrażają zgodę na kandydowanie ? 

Wszyscy zgłoszeni Radni wyrazili zgodę. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś chciałby zgłosić jeszcze kogoś kandydaturę. 

Ponieważ więcej zgłoszeń nie było, zamknął listę kandydatur. Stwierdził, że na członków 

Komisji Rewizyjnej zostali zgłoszeni Radni: Grzegorz Pomikło, Marek Gorzała, Wiesław 

Klimek, Tomasz Miszta, Jolanta Franczuk.  

Stwierdził, że zostało zgłoszonych 6-ciu Radnych. Skład osobowy Komisji jest 5-cio 

osobowy. Głosowanie będzie przeprowadzone oddzielnie nad każdym zgłoszonym 

Radnym. W skład Komisji wejdą Ci Radni, którzy otrzymają największą liczbę głosów 

„za”. 

Radna Małgorzata Cepek stwierdziła, że Statut Powiatu określa skład Komisji Rady na 

co najmniej 5-cio osobowy.  
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Radny Bartłomiej Kurkus poprosił o odczytanie tego zapisu w Statucie Powiatu. 

Przewodniczący Rady w tym momencie o godzinie 1430 ogłosił 10-cio minutową 

przerwę w obradach. O godzinie 1440 wznowił obrady po przerwie. Stwierdził, że w sesji 

uczestniczy 21 Radnych. 

O głos poprosił Starosta Siedlecki, któremu Przewodniczący Rady głosu udzielił.  

Starosta Zygmunt Wielogórski zgodnie z § 43 pkt 1 Statutu Powiatu w brzmieniu:  

„Ustalenia składów liczbowych i osobowych stałych Komisji oraz wyborów ich 

przewodniczących dokonuje Rada Powiatu …” zgłosił wniosek o ustalenie 5-cio 

osobowych składów stałych Komisji wymienionych w § 42. 

Radny Bartłomiej Kurkus zwrócił uwagę na to, że kandydatury zostały już zgłoszone, 

więc skład liczbowy komisji powinien być ustalony wcześniej.  

Radny Marek Gorzała stwierdził, że realizacja punktu „Powołanie Komisji Rewizyjnej” 

została już rozpoczęta.  

Starosta Zygmunt Wielogórski przyznał, że punkt ten został rozpoczęty, ale nie 

zostało jeszcze przeprowadzone głosowanie. Zostały zgłoszone kandydatury na 

członków Komisji. W tej chwili wnioskuje o to, aby Komisje pracowały w 5-cio 

osobowych składach. 

Radny Sławomir Piotrowski nie zgadza się z tym, że w punkcie tym nie było 

przeprowadzone głosowanie, bo już poprzez głosowanie wybrany jest Przewodniczący 

tej Komisji.  

Starosta Zygmunt Wielogórski ustosunkowując się do wypowiedzi przedmówcy 

zmodyfikował swój poprzedni wniosek. Wniósł o to, żeby Komisja Rewizyjna pracowała 

w składzie 6-cio osobowym, a pozostałe Komisje pracowały w składzie 5-cio osobowym. 

Poprosił o przegłosowanie tego wniosku.   

Przewodniczący Rady poprosił Radcę prawnego o ustosunkowanie się do tej sprawy.  

Radca prawny Henryk Lewandowski poinformował, że powołanie Komisji Rewizyjnej 

z całą pewnością obejmuje ustalenie jej liczbowego składu, czyli nie ma potrzeby zmiany 

porządku obrad.  Punkt ustalenia składu osobowego mieści się w punkcie : „Powołanie 

Komisji Rewizyjnej”. Nie można powołać Komisji Rewizyjnej bez uprzedniego ustalenia 

jej składu liczbowego Jest tylko jedna zasada wiążąca. Każdy Klub w tej Komisji musi 

mieć swojego przedstawiciela.   

Radny Marek Gorzała stwierdził, że według Jego oceny rozwiązanie Pana Starosty jest 

najbardziej prawdziwe z tego, co powiedział. Można zastanawiać się już w tej chwili nad 

składami liczbowymi pozostałych Komisji.  

Starosta Zygmunt Wielogórski powiedział, że złożony przez Niego wniosek jest jasny, 

gdyż wnosi, aby  Komisja Rewizyjna pracowała w składzie 6-cio osobowym, a pozostałe 

Komisje pracowały w składzie 5-cio osobowym.    

Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze inne wnioski ? 
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Radny Bartłomiej Kurkus stwierdził, że wniosek zgłoszony przez Starostę powinien 

być zgłoszony w punkcie 4, tj. „Wnioski do porządku obrad”. 

Starosta Zygmunt Wielogórski wyjaśnił, że nie jest to wniosek do porządku obrad 

tylko to jest wniosek do punktu 9, 10, 11, 12 i 13, czyli o wyborze do Komisji. Jest to 

wniosek porządkowy.      

Radny Bartłomiej Kurkus zapytał, jaki jest konkretnie zapis odnośnie składów  

w Statucie ? 

Radca prawny Henryk Lewandowski poinformował, że w Statucie jest zapis, że stała 

Komisja Rady powinna liczyć co najmniej 5 osób.  

Radna Małgorzata Cepek stwierdziła, że oznacza to, że Komisja musi liczyć minimum  

5 osób bądź więcej. 

Radca prawny Henryk Lewandowski wyjaśnił, że Rada powołując skład 

poszczególnych Komisji powinna ustalić najpierw jej skład liczbowy. Wniosek Starosty 

obejmuje wszystkie pozostałe punkty dotyczące powołania Komisji.  

Radny Bartłomiej Kurkus zgłosił formalny wniosek, żeby składy ilościowe wszystkich 

stałych Komisji liczyły co najmniej 5 osób bez ograniczenia w górę.   

Radna Małgorzata Cepek poparła wniosek zgłoszony przez Radnego Bartłomieja 

Kurkusa.   

Starosta Zygmunt Wielogórski jeszcze raz zgłosił wniosek, aby Komisja Rewizyjna 

liczyła 6 osób.  

Przewodniczący Rady zapytał, kto jest za tym, aby Komisja Rewizyjna liczyła 6 osób ? 

 - „za” tym, aby Komisja Rewizyjna liczyła 6 osób głosowało 21 Radnych 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21 Radnych 

jednogłośnie wyraziła zgodę na sześcioosobowy skład Komisji. 

Kandydaci na członków tej Komisji zostali zgłoszeni i wyrazili zgodę na kandydowanie.  

Przewodniczący wpisał do projektu Uchwały imiona i nazwiska składu osobowego 

Komisji Rewizyjnej: Radny Benon Kukla – Przewodniczący Komisji, Radni: Wiesław 

Klimek, Tomasz Miszta, Jolanta Franczuk, Grzegorz Pomikło, Marek Gorzała – 

członkowie Komisji. Następnie odczytał treść tej Uchwały i przystąpił do głosowania. 

Zapytał, kto jest za podjęciem Uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji 

Rewizyjnej ?   

(Projekt Uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej stanowi 

załącznik nr 7 do niniejszego protokółu. 

 - „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 21 Radnych 

Przewodniczący Rady Michał Okniński stwierdził, ze Rada Powiatu w obecności  

21 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr II/4/2014 w sprawie ustalenia składu 

osobowego Komisji Rewizyjnej. Stanowi ona załącznik nr 8 do niniejszego protokółu.  
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Ad. 10. 

Przewodniczący Rady Michał Okniński przystąpił do realizacji punktu 10  

tj. „Powołanie Komisji Budżetu”. Zapytał, czy są wnioski, co do składu liczbowego tej 

Komisji ? 

Starosta Siedlecki Zygmunt Wielogórski zgłosił wniosek, aby w Komisji Budżetu 

pracowało 5 osób. Poprosił o przegłosowanie tego wniosku. 

Radny Bartłomiej Kurkus zgłosił wniosek, aby zgodnie z § 42 Statutu Powiatu Komisja 

Budżetu liczyła co najmniej 5 osób bez ograniczenia w górę.  

Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze inne wnioski ? 

Ponieważ inne wnioski nie zostały zgłoszone, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest 

za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez Starostę, tj., aby Komisja Budżetu liczyła  

5 osób ? 

 - „za” przyjęciem tego wniosku głosowało 14 Radnych 
 - „przeciw” głosowało 7 Radnych 
 - „wstrzymujących się”   0 

Przewodniczący Rady Zapytał, kto jest za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez 

Radnego Bartłomieja Kurkusa, tj., aby Komisja Budżetu liczyła co najmniej 5 osób ? 

 - „za” przyjęciem tego wniosku głosowało 7 Radnych 
 - „przeciw” głosowało 14 Radnych 
 - „wstrzymujących się”   0 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu większością głosów „za” przyjęła 

wniosek Starosty, zatem skład liczbowy Komisji Budżetu będzie wynosił 5 osób.  

Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji Budżetu. 

Starosta Siedlecki Zygmunt Wielogórski w imieniu Klubu PSL na Przewodniczącego 

Komisji Budżetu zgłosił kandydaturę Radnego Andrzeja Wróbla. 

Radny Grzegorz Pomikło w imieniu Klubu PiS na Przewodniczącego Komisji Budżetu 

zgłosił kandydaturę Radnego Bartłomieja Kurkusa. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są inne kandydatury ? 

Po chwili stwierdził, że innych kandydatów nie ma i zamknął listę kandydatów na 

Przewodniczącego Komisji Budżetu. Zapytał Radnego Andrzeja Wróbla i Radnego 

Bartłomieja Kurkusa, czy wyrażają zgodę na kandydowanie ? 

Obaj Radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za tym, aby 

Przewodniczącym Komisji Budżetu został Radny Andrzej Wróbel ? 

 - „za” wyborem Radnego Andrzeja Wróbla głosowało 13 Radnych 
 - „przeciw” głosowało     6 Radnych, 
 - „wstrzymujących się”   2 Radnych 
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Przewodniczący Rady zapytał, kto jest za tym, aby Przewodniczącym Komisji Budżetu 

został Radny Bartłomiej Kurkus ? 

 - „za” wyborem Radnego Bartłomieja Kurkusa głosowało 7 Radnych 
 - „przeciw” głosowało     12 Radnych, 
 - „wstrzymujących się”     2 Radnych 
 

Przewodniczący Rady Michał Okniński stwierdził, że Rada Powiatu większością 

głosów na Przewodniczącego Komisji Budżetu wybrała Radnego Andrzeja Wróbla. 

Następnie Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji 

Budżetu. 

Radny Grzegorz Pomikło na członków Komisji Budżetu zgłosił Radnego Bartłomieja 

Kurkusa i Radną Małgorzatę Cepek. 

Radny Bartłomiej Kurkus zgłosił Radnego Marka Gorzałę. 

Radny Andrzej Wróbel zgłosił Radnych: Mara Plichtę, Jana Kucia i Sławomira Górkę. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze inni kandydaci ? 

Ponieważ innych kandydatów nie było, zamknął listę kandydatów na członków Komisji 

Budżetu i zapytał zgłoszonych kandydatów, czy wyrażają zgodę na kandydowanie ? 

Wszyscy zgłoszeni Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.  

Przewodniczący poinformował, że teraz Radni będą głosować na każdą zgłoszoną 

kandydaturę według kolejności zgłoszenia oddzielnie. Członkami Komisji zostaną Ci 

Radni, którzy otrzymają największą liczbę głosów „za”. Następnie przystąpił do 

głosowania.  

Zapytał, kto jest za tym, aby członkiem Komisji został Radny Bartłomiej Kurkus ? 

 - „za” wyborem Radnego Bartłomieja Kurkusa głosowało 15 Radnych 
 - „przeciw” głosowało     6  Radnych 
 - „wstrzymujących się”   0   
 
Zapytał, kto jest za tym, aby członkiem Komisji została Radna  Małgorzata Cepek ? 

 - „za” wyborem Radnej Małgorzaty Cepek głosowało 8 Radnych 
 - „przeciw” głosowało     10 Radnych 
 - „wstrzymujących się”      2 Radnych 

Zapytał, kto jest za tym, aby członkiem Komisji został Radny Marek Gorzała ? 

 - „za” wyborem Radnego Marka Gorzały głosowało 8 Radnych 
 - „przeciw” głosowało     10 Radnych 
 - „wstrzymujących się”     2 Radnych 
Zapytał,  kto jest za tym, aby członkiem Komisji został Radny Marek Plichta ? 

 - „za” wyborem Radnego Marka Plichty głosowało 14 Radnych 
 - „przeciw” głosowało     2  Radnych 
 - „wstrzymujących się”   5  Radnych 
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Zapytał, kto jest za tym, aby członkiem Komisji został Radny Jan Kuć  ? 

 - „za” wyborem Radnego Jana Kucia głosowało 15 Radnych 
 - „przeciw” głosowało      0   
 - „wstrzymujących się”    6  Radnych 

kto jest za tym, aby członkiem Komisji został Radny Sławomir Górka? 

 - „za” wyborem Radnego Sławomira Górki głosowało 14 Radnych 
 - „przeciw” głosowało      0  
 - „wstrzymujących się”    7 Radnych 
 
Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania Radny Bartłomiej Kurkus 

otrzymał 15 głosów „za”, Radny Marek Plichta otrzymał 14 głosów „za”, Radny Jan Kuć 

otrzymał 15 głosów „za”, Radny Sławomir Górka otrzymał 14 głosów „za”. Radni Ci 

wchodzą w skład Komisji Budżetu. 

Radna Małgorzata Cepek i Radny Marek Gorzała otrzymali po 8 głosów „za”. Mając 

najmniejszą ilość głosów „za” Radni Ci nie wejdą w skład Komisji Budżetu.    

Przewodniczący do projektu Uchwały wpisał imiona i nazwiska składu osobowego 

Komisji Budżetu: Radny Andrzej Wróbel – Przewodniczący Komisji, Radni: Bartłomiej 

Kurkus, Jan Kuć, Marek Plichta, Sławomir Górka – członkowie Komisji. (Projekt Uchwały 

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu stanowi załącznik nr 9 do 

niniejszego protokółu. Następnie odczytał treść tej Uchwały i przystąpił do głosowania. 

Zapytał, kto jest za podjęciem Uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji 

Budżetu ?   

 - „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 21 Radnych 

Przewodniczący Rady Michał Okniński stwierdził, ze Rada Powiatu w obecności  

21 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr II/5/2014 w sprawie ustalenia składu 

osobowego Komisji Budżetu. Stanowi ona załącznik nr 10 do niniejszego protokółu.  

Ad. 11. 

Przewodniczący Rady Michał Okniński przystąpił do realizacji punktu 11  

tj. „Powołanie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska”.  

Zapytał, czy są wnioski, co do składu liczbowego tej Komisji ? 

Starosta Siedlecki Zygmunt Wielogórski zgłosił wniosek, aby Komisja Rolnictwa, 

Leśnictwa i Ochrony Środowiska pracowała w składzie 5-cio osobowym.  

Radny Bartłomiej Kurkus zgłosił wniosek, aby ta Komisja zgodnie z § 42 Statutu 

Powiatu liczyła co najmniej 5 osób bez ograniczenia w górę.  

Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze inne wnioski ? 

Ponieważ inne wnioski nie zostały zgłoszone, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest 

za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez Starostę, tj., aby ta Komisja liczyła 5 osób ? 

 - „za” przyjęciem tego wniosku głosowało 14 Radnych 
 - „przeciw” głosowało     7 Radnych 
 - „wstrzymujących się”   0 
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Przewodniczący Rady zapytał, kto jest za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez 

Radnego Bartłomieja Kurkusa, tj., aby ta Komisja liczyła co najmniej 5 osób ? 

 - „za” przyjęciem tego wniosku głosowało 7 Radnych 
 - „przeciw” głosowało   14 Radnych 
 - „wstrzymujących się”   0 

Przewodniczący Rady Michał Okniński stwierdził, że Rada Powiatu większością 

głosów „za” przyjęła wniosek Starosty, zatem skład liczbowy Komisji Rolnictwa, 

Leśnictwa i Ochrony Środowiska będzie wynosił 5 osób.  

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zgłoszenie kandydatów na 

Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. 

Radny Bartłomiej Kurkus w imieniu Klubu PiS na Przewodniczącego Komisji zgłosił 

kandydaturę Radnego Kazimierza Prochenki.  

Starosta Siedlecki Zygmunt Wielogórski w imieniu Klubu Radnych PSL zgłosił 

kandydaturę Radnego Mieczysława Ślaza.  

Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze inne kandydatury ? 

Ponieważ inne kandydatury nie zostały zgłoszone, zamknął listę kandydatów. Zapytał 

Radnego Kazimierza Prochenkę i Radnego Mieczysława Ślaza, czy wyrażają zgodę na 

kandydowanie ? 

Obaj Radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za tym, aby 

Przewodniczącym Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska został Radny 

Kazimierz Prochenka ? 

 - „za” wyborem Radnego Kazimierza Prochenki głosowało 7 Radnych 

 - „przeciw” głosowało    11 Radnych 

 - „wstrzymujących się”    3 Radnych 

Przewodniczący Rady zapytał, kto jest za tym, aby Przewodniczącym Komisji Rolnictwa, 

Leśnictwa i Ochrony Środowiska został Radny Mieczysław Ślaz ? 

 - „za” wyborem Radnego Mieczysława Ślaza głosowało 13 Radnych 

 - „przeciw” głosował        1 Radny 

 - „wstrzymujących się”    7 Radnych 

Przewodniczący Rady Michał Okniński stwierdził, że Rada Powiatu  większością 

głosów „za” wybrała Radnego Mieczysława Ślaza na Przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. 

Następnie Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji 

Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. 

Radny Bartłomiej Kurkus na członków Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska zgłosił Radnych Kazimierza Prochenkę, Mariana Sekulskiego i Sławomira 

Piotrowskiego. 
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Radny Mieczysław Ślaz zgłosił Radnych: Mara Plichtę i Wiesława Klimka. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze inni kandydaci ? 

Ponieważ innych kandydatów nie było, zamknął listę kandydatów na członków Komisji 

Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Zapytał zgłoszonych kandydatów,  

czy wyrażają zgodę na kandydowanie ? 

Wszyscy zgłoszeni Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.  

Przewodniczący poinformował, że zasady głosowania są takie same jak w punkcie 

poprzednim. Następnie przystąpił do głosowania.  

Zapytał, kto jest za tym, aby członkiem Komisji został Radny Kazimierz Prochenka ? 

 - „za” wyborem Radnego Kazimierza Prochenki głosowało 17 Radnych 
 - „przeciw” głosował        1 Radny 
 - „wstrzymujących się”   2  Radnych 
 
Zapytał, kto jest za tym, aby członkiem Komisji został Radny Marian Sekulski ? 

 - „za” wyborem Radnego Mariana Sekulskiego głosowało 14 Radnych 
 - „przeciw” głosowało        3  Radnych 
 - „wstrzymujących się”      4  Radnych 

Zapytał, kto jest za tym, aby członkiem Komisji został Radny Sławomir Piotrowski ? 

 - „za” wyborem Radnego Sławomira Piotrowskiego głosowało 8 Radnych 
 - „przeciw” głosowało       5  Radnych 
 - „wstrzymujących się”     8  Radnych 

Zapytał,  kto jest za tym, aby członkiem Komisji został Radny Marek Plichta ? 

 - „za” wyborem Radnego Marka Plichty głosowało 16 Radnych 
 - „przeciw” głosowało      0   
 - „wstrzymujących się”    4  Radnych 

Zapytał, kto jest za tym, aby członkiem Komisji został Radny Wiesław Klimek  ? 

 - „za” wyborem Radnego Wiesława Klimka głosowało 17 Radnych 
 - „przeciw” głosowało      0   
 - „wstrzymujących się”    2  Radnych 

Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania Radny Kazimierz Prochenka 

otrzymał 17 głosów „za”, Radny Marek Plichta otrzymał 16 głosów „za”, Radny Marian 

Sekulski otrzymał 14 głosów „za”, Radny Wiesław Klimek otrzymał 17 głosów „za”.  

Radny Sławomir Piotrowski otrzymał 8 głosów „za”. Mając najmniejszą ilość głosów „za” 

Radny ten nie wejdzie w skład Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.    
 

Przewodniczący do projektu Uchwały wpisał imiona i nazwiska składu osobowego 

Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska: Radny Mieczysław Ślaz – 

Przewodniczący Komisji, Radni: Kazimierz Prochenka, Marian Sekulski, Marek Plichta, 

Wiesław Klimek – członkowie Komisji.  
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(Projekt Uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa  

i Ochrony Środowiska stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokółu. 

O godzinie 1530 z sesji wyszła Radna Małgorzata Cepek. Od tej pory w obradach bierze udział  

20 Radnych. 

 

Przewodniczący odczytał treść tej Uchwały i przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest 

za podjęciem Uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, 

Leśnictwa i Ochrony Środowiska ?   

 - „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 20 Radnych 

Przewodniczący Rady Michał Okniński stwierdził, ze Rada Powiatu w obecności  

20 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr II/6/2014 w sprawie ustalenia składu 

osobowego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Stanowi ona załącznik 

nr 12 do niniejszego protokółu.  

Ad. 12. 

Przewodniczący Rady Michał Okniński przystąpił do realizacji punktu 12  

tj. „Powołanie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej”. Zapytał, 

czy są wnioski, co do składu liczbowego tej Komisji ? 

Starosta Siedlecki Zygmunt Wielogórski zgłosił wniosek, aby Komisja Oświaty, 

Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej pracowała w składzie 5-cio osobowym.  

Radny Bartłomiej Kurkus zgłosił wniosek, aby Komisja ta liczyła co najmniej 5 osób 

bez ograniczenia w górę.  

Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze inne wnioski ? 

Ponieważ inne wnioski nie zostały zgłoszone, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest 

za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez Starostę, tj., aby ta Komisja liczyła 5 osób ? 

 - „za” przyjęciem tego wniosku głosowało 14 Radnych 
 - „przeciw” głosowało 6 Radnych 
 - „wstrzymujących się”   0 

O godzinie 1535 na sesję powróciła Radna Małgorzata Cepek. Od tej pory w obradach bierze 

udział 21 Radnych. 

Przewodniczący Rady zapytał, kto jest za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez 

Radnego Bartłomieja Kurkusa, tj., aby ta Komisja liczyła co najmniej 5 osób ? 

 - „za” przyjęciem tego wniosku głosowało 7 Radnych 
 - „przeciw” głosowało  14 Radnych 
 - „wstrzymujących się”   0 

Przewodniczący Rady Michał Okniński stwierdził, że Rada Powiatu większością 

głosów „za” przyjęła wniosek Starosty, zatem skład liczbowy Komisji Oświaty, Kultury, 

Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej będzie wynosił 5 osób.  
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Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zgłoszenie kandydatów na 

Przewodniczącego tej Komisji. 

Starosta Siedlecki Zygmunt Wielogórski w imieniu Klubu Radnych PSL zgłosił 

kandydaturę Radnej Jolanty Franczuk.  

Radny Bartłomiej Kurkus w imieniu Klubu PiS na Przewodniczącego tej Komisji zgłosił 

kandydaturę Radnego Sławomira Piotrowskiego.  

Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze inne kandydatury ? 

Ponieważ inne kandydatury nie zostały zgłoszone, zamknął listę kandydatów i zapytał 

Radnej Małgorzaty Franczuk i Radnego Sławomira Piotrowskiego, czy wyrażają zgodę 

na kandydowanie ? 

Oboje Radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za tym, aby 

Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej została 

Radna Jolanta Franczuk ? 

 - „za” wyborem Radnej Jolanty Franczuk  głosowało 13 Radnych 

 - „przeciw”                             0  

 - „wstrzymujących się”      7 Radnych 

Przewodniczący Rady zapytał, kto jest za tym, aby Przewodniczącym Komisji Oświaty, 

Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej został Radny Sławomir Piotrowski ? 

 - „za” wyborem Radnego Sławomira Piotrowskiego głosowało 7 Radnych 

 - „przeciw”                             0  

 - „wstrzymujących się”    14 Radnych 

Przewodniczący Rady Michał Okniński stwierdził, że Rada Powiatu większością 

głosów „za” wybrała Radną Jolantę Franczuk na Przewodniczącą Komisji Oświaty, 

Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. 

Następnie Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków tej Komisji.  

Radny Bartłomiej Kurkus na członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia  

i Opieki Społecznej zgłosił Radnego Sławomira Piotrowskiego i Radną Małgorzatę 

Cepek. 

Radna Jolanta Franczuk zgłosiła Radnych: Benona Kuklę i Mieczysława Ślaza. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze inni kandydaci ? 

Ponieważ innych kandydatów nie było, zamknął listę kandydatów na członków Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej i zapytał zgłoszonych 

kandydatów, czy wyrażają zgodę na kandydowanie ? 

Wszyscy zgłoszeni Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.  
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Przewodniczący Rady stwierdził, że w związku z tym, że zostało zgłoszonych czterech 

kandydatów na członków tej Komisji, a więc tyle, ile powinno być, to zostanie 

przeprowadzone  głosowanie nad całym jej składem łącznie z Przewodniczącym 

Komisji.  

Przewodniczący do projektu Uchwały wpisał imiona i nazwiska składu osobowego 

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej: Radna Jolanta Franczuk – 

Przewodnicząca Komisji, Radni: Benon Kukla, Mieczysław Ślaz, Sławomir Piotrowski, 

Małgorzata Cepek – członkowie Komisji. (Projekt Uchwały w sprawie ustalenia składu 

osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej stanowi 

załącznik nr 13 do niniejszego protokółu. 

Następnie odczytał treść tej Uchwały i przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za 

podjęciem Uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, 

Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej?   

 - „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 21 Radnych 

Przewodniczący Rady Michał Okniński stwierdził, ze Rada Powiatu w obecności  

21 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr II/7/2014 w sprawie ustalenia składu 

osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Stanowi ona 

załącznik nr 14 do niniejszego protokółu.  

Ad. 13. 

Przewodniczący Rady Michał Okniński przystąpił do realizacji punktu 13,  

tj. „Powołanie Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy”. 

Zapytał, czy są wnioski, co do składu liczbowego tej Komisji ? 

Starosta Siedlecki Zygmunt Wielogórski zgłosił wniosek, aby Komisja Infrastruktury, 

Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy pracowała w składzie 5-cio osobowym.  

Radny Bartłomiej Kurkus zgłosił wniosek, aby zgodnie ze Statutem Komisja ta liczyła 

co najmniej 5 osób.  

Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze inne wnioski ? 

Ponieważ inne wnioski nie zostały zgłoszone, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest 

za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez Starostę, tj., aby ta Komisja liczyła dokładnie  

5 osób ? 

 - „za” przyjęciem tego wniosku głosowało 14 Radnych 
 - „przeciw” głosowało     3  Radnych 
 - „wstrzymujących się”   3  Radnych 

Przewodniczący Rady zapytał, kto jest za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez 

Radnego Bartłomieja Kurkusa, tj., aby ta Komisja liczyła co najmniej 5 osób ? 

 - „za” przyjęciem tego wniosku głosowało 7 Radnych 
 - „przeciw” głosowało      13 Radnych 
 - „wstrzymujących się”       1 Radny 
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Przewodniczący Rady Michał Okniński stwierdził, że Rada Powiatu większością 

głosów „za” przyjęła wniosek Starosty, zatem skład liczbowy Komisji Infrastruktury, 

Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy będzie wynosił 5 osób.  

Następnie poprosił o zgłoszenie kandydatów na Przewodniczącego Komisji 

Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. 

Radny Bartłomiej Kurkus w imieniu Klubu PiS na Przewodniczącego Komisji zgłosił 

kandydaturę Radnego Marka Gorzały.  

Starosta Siedlecki Zygmunt Wielogórski w imieniu Klubu Radnych PSL zgłosił 

kandydaturę Radnego Jana Kucia.  

Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze inne kandydatury ? 

Ponieważ inne kandydatury nie zostały zgłoszone, zamknął listę kandydatów i zapytał 

Radnego Marka Gorzały i Radnego Jana Kucia, czy wyrażają zgodę na kandydowanie ? 

Obaj Radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za tym, aby 

Przewodniczącym Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy 

został Radny Marek Gorzała ? 

 - „za” wyborem Radnego Marka Gorzały głosowało 7 Radnych 
 - „przeciw” głosowało        3 Radnych 
 - „wstrzymujących się”    11 Radnych 

Przewodniczący Rady zapytał, kto jest za tym, aby Przewodniczącym Komisji 

Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy został Radny Jan Kuć ? 

 - „za” wyborem Radnego Jana Kucia głosowało 13 Radnych 
 - „przeciw”                           0 
 - „wstrzymujących się”    8 Radnych 

Przewodniczący Rady Michał Okniński stwierdził, że Rada Powiatu  większością 

głosów „za” wybrała Radnego Jana Kucia na Przewodniczącego Komisji Infrastruktury, 

Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. 

Następnie Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków tej Komisji.  

Radny Jan Kuć zgłosił kandydatury Radnych: Sławomira Górki, Tomasza Miszty  

i Andrzeja Wróbla. 

Radny Bartłomiej Kurkus na członków tej Komisji zgłosił kandydatury Radnych:  

Marka Gorzały, Grzegorza Pomikło, Mariana Sekulskiego, Sławomira Piotrowskiego  

i Kazimierza Prochenki. 

Radny Piotr Dymowski zgłosił kandydaturę Radnego Bartłomieja Kurkusa.  

Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze inni kandydaci ? 
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Ponieważ innych kandydatów nie było, zamknął listę kandydatów na członków Komisji 

Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. Zapytał zgłoszonych 

kandydatów, czy wyrażają zgodę na kandydowanie ? 

Radni:  Sławomir Górka, Tomasz Miszta, Andrzej Wróbel, Marek Gorzała, Grzegorz 

Pomikło, Kazimierz Prochenka, Marian Sekulski i Sławomir Piotrowski wyrazili zgodę na 

kandydowanie.  

Radny Bartłomiej Kurkus nie wyraził zgody na kandydowanie.  

Przewodniczący poinformował, że głosowanie będzie przeprowadzone każdej  

zgłoszonej kandydatury oddzielnie. Radni, którzy otrzymają największą liczbę głosów 

wejdą w skład Komisji. Następnie przystąpił do głosowania.  

Zapytał, kto jest za tym, aby członkiem Komisji został Radny Sławomir Górka ? 

 - „za” wyborem Radnego Sławomira Górki głosowało 14 Radnych 
 - „przeciw”                              0   
 - „wstrzymujących się”       7   Radnych 
 
Zapytał, kto jest za tym, aby członkiem Komisji został Radny Tomasz Miszta ? 

 - „za” wyborem Radnego Tomasza Miszty głosowało 14 Radnych 
 - „przeciw”                              0   
 - „wstrzymujących się”       7  Radnych 

Zapytał, kto jest za tym, aby członkiem Komisji został Radny Andrzej Wróbel ? 

 - „za” wyborem Radnego Andrzeja Wróbla głosowało 14 Radnych 
 - „przeciw”                             0  
 - „wstrzymujących się”      7  Radnych 

O godzinie 1545 z sesji wyszedł Radny Piotr Dymowski. Od tej pory w obradach bierze udział  
20 Radnych. 

Zapytał,  kto jest za tym, aby członkiem Komisji został Radny Marek Gorzała  ? 

 - „za” wyborem Radnego Marka Gorzały głosowało 14 Radnych 
 - „przeciw”                            0   
 - „wstrzymujących się”     6  Radnych 

O godzinie 1548 na sesję powrócił Radny Piotr Dymowski. Od tej pory w obradach bierze udział  
21 Radnych. 

Przewodniczący Rady zapytał, kto jest za tym, aby członkiem Komisji został Radny 

Grzegorz Pomikło  ? 

 - „za” wyborem Radnego Grzegorza Pomikło głosowało 7 Radnych 
 - „przeciw” głosowało        4  Radnych 
 - „wstrzymujących się”      6  Radnych 
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Przewodniczący Rady zapytał, kto jest za tym, aby członkiem Komisji został Radny 

Marian Sekulski  ? 

 - „za” wyborem Radnego Mariana Sekulskiego głosowało 7 Radnych 
 - „przeciw” głosowało          4  Radnych 
 - „wstrzymujących się”      10  Radnych 

Przewodniczący Rady zapytał, kto jest za tym, aby członkiem Komisji został Radny 

Sławomir Piotrowski  ? 

 - „za” wyborem Radnego Sławomira Piotrowskiego głosowało 7 Radnych 
 - „przeciw”                               0   
 - „wstrzymujących się”      14  Radnych 

Przewodniczący Rady zapytał, kto jest za tym, aby członkiem Komisji został Radny 

Kazimierz Prochenka  ? 

 - „za” wyborem Radnego Kazimierza Prochenki głosowało 9 Radnych 
 - „przeciw”                                0  Radnych, 
 - „wstrzymujących się”       12  Radnych 

Przewodniczący Rady stwierdził, że w wyniku głosowania Radny Sławomir Górka 

otrzymał 14 głosów „za”, Radny Tomasz Miszta otrzymał 14 głosów „za”, Radny Andrzej 

Wróbel otrzymał 14 głosów „za”, Radny Marek Gorzała otrzymał 14 głosów „za”.  Radni 

Ci wejdą w skład Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. 

Mając najmniejszą ilość głosów „za” Radni : Grzegorz Pomikło otrzymał 7 głosów „za”,  

Marian Sekulski otrzymał 7 głosów „za”, Sławomir Piotrowski otrzymał 7 głosów „za”,  

Kazimierz Prochenka otrzymał 9 głosów „za” nie wejdą w skład tej Komisji. 
 

Przewodniczący Rady do projektu Uchwały wpisał imiona i nazwiska składu osobowego 

Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy: Radny Jan Kuć – 

Przewodniczący Komisji, Radni: Sławomir Górka, Tomasz Miszta, Andrzej Wróbel  

i Marek Gorzała– członkowie Komisji.  

(Projekt Uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Infrastruktury, 

Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy stanowi załącznik nr 15 do niniejszego 

protokółu. 

Przewodniczący odczytał treść tej Uchwały i przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest 

za podjęciem Uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Infrastruktury, 

Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy ?   

 - „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 21 Radnych 

Przewodniczący Rady Michał Okniński stwierdził, ze Rada Powiatu w obecności  

21 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr II/8/2014 w sprawie ustalenia składu 

osobowego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Stanowi ona załącznik 

nr 16 do niniejszego protokółu.  
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O godzinie 1600  z sesji wyszedł Radny Piotr Dymowski. Od tej pory bierze udział w obradach  
20 Radnych. 

Ad. 14. 

Przewodniczący Rady Michał Okniński przystąpił do realizacji punktu 14  

tj.: „Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2014-2018”. (Projekt tej Uchwały stanowi 

załącznik nr 17 do niniejszego protokółu).  Zapytał, czy ktoś ma pytania ? 

Ponieważ pytań nie było przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem tej 

Uchwały? 

 - „za” podjęciem tej uchwały głosowało 19 Radnych 
 - „przeciw”                                                          0               
 - „wstrzymujących się”                                   1 Radny  
 
Przewodniczący Rady Michał Okniński stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 

Radnych, 19 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym 

się” podjęła Uchwałę Nr II/9/2014 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2014-2018. Stanowi ona załącznik 

nr 18 do niniejszego protokółu. 

Ad. 15. 

Przewodniczący Rady Michał Okniński przystąpił do realizacji punktu 15  

tj.: „Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok 

Powiatu Siedleckiego”. Projekt tej Uchwały stanowi załącznik nr 19 do niniejszego 

protokółu.  Przewodniczący zapytał, czy w tym punkcie są pytania ? 

Ponieważ pytań nie było, przystąpił do głosowania Zapytał, kto jest za podjęciem tej 

Uchwały? 

 - „za” podjęciem tej uchwały głosowało 19 Radnych 
 - „przeciw”                                                          0                  
 - „wstrzymujących się”                                   1 Radny  

Przewodniczący Rady Michał Okniński stwierdził, że Rada Powiatu w obecności  

20 Radnych, 19 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i 1 głosie 

„wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr II/10/2014 w sprawie dokonania zmian  

w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Powiatu Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 20 

do niniejszego protokółu. 

Ad. 16. 

Przewodniczący Rady Michał Okniński przystąpił do realizacji punktu 16  

tj.: „Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadaniowym  

i finansowym realizowanych przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu 

Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku”. Projekt tej Uchwały stanowi załącznik nr 21 

do niniejszego protokółu.  



-   21   - 

Zapytał, czy w tym punkcie są pytania ? 

Ponieważ pytań nie było przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem tej 

Uchwały? 

 - „za” podjęciem tej uchwały głosowało 20 Radnych 

Przewodniczący Rady Michał Okniński stwierdził, że Rada Powiatu w obecności  

20 Radnych, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr II/11/2014 w sprawie wprowadzenia 

zmian w planie zadaniowym i finansowym realizowanych przez Powiat Siedlecki zadań 

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków 

Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku. Stanowi ona załącznik 

nr 22 do niniejszego protokółu. 

Ad. 17. 

Przewodniczący Rady Michał Okniński przystąpił do realizacji punktu 17  

tj.: „Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr XXI/126/09 Rady 

Powiatu w Siedlcach z dnia 27 lutego 2009 roku”. Poinformował, że projekt tej Uchwały 

stanowi on załącznik nr 23 do niniejszego protokółu.  

Zapytał, czy w tym punkcie są pytania ? 

Ponieważ pytań nie było przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem tej 

Uchwały? 

 - „za” podjęciem tej uchwały głosowało 20 Radnych, 

Przewodniczący Rady Michał Okniński stwierdził, że Rada Powiatu w obecności  

20 Radnych, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr II/12/2014 w sprawie dokonania zmiany 

w Uchwale Nr XXI/126/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 27 lutego 2009 roku. 

Stanowi ona załącznik nr 24 do niniejszego protokółu. 

Ad. 18. 

Przewodniczący Rady Michał Okniński przystąpił do realizacji punktu 18 tj.: „Podjęcie 

Uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu 

usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia  

od usunięcia pojazdu”. Przypomniał, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 25 do 

niniejszego protokółu) wszyscy Radni otrzymali przed rozpoczęciem sesji. Zapytał, czy 

ktoś chciałby w tym punkcie zabrać głos ?  

Ponieważ chętnych do zabrania głosu nie było, przystąpił do głosowania Zapytał, kto 

jest za podjęciem tej Uchwały? 

 - „za” podjęciem tej uchwały głosowało 20 Radnych 

Przewodniczący Rady Michał Okniński stwierdził, że Rada Powiatu w obecności  

20 Radnych, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr II/13/2014 w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz 

wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. Stanowi 

ona załącznik nr 26 do niniejszego protokółu. 
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Ad. 19. 

Przewodniczący Rady Michał Okniński przystąpił do realizacji punktu 19  

tj.: „Podjęcie Uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku”. Projekt tej Uchwały stanowi załącznik nr 27 do 

niniejszego protokółu). Poprosił o zgłaszanie kandydatów do tej Komisji. 

Radny Bartłomiej Kurkus do składu tej Komisji zgłosił kandydaturę Radnego Marka 

Gorzały.  

Przewodniczący Rady zapytał Radnego Marka Gorzałę, czy wyraża zgodę na 

kandydowanie ? 

Radny Marek Gorzała wyraził zgodę. 

Starosta Siedlecki Zygmunt Wielogórski zgłosił kandydaturę Radnego Benona Kukli. 

Przewodniczący Rady zapytał Radnego Benona Kuklę, czy wyraża zgodę na 

kandydowanie ? 

Radny Benon Kukla nie wyraził zgody. 

Starosta Siedlecki Zygmunt Wielogórski zgłosił kandydaturę Radnego Sławomira 

Górki. 

Przewodniczący Rady zapytał Radnego Sławomira Górkę, czy wyraża zgodę na 

kandydowanie ? 

Radny Sławomir Górka wyraził zgodę. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś chciałby zgłosić jeszcze jakąś kandydaturę ? 

Radny Bartłomiej Kurkus zapytał, czy mają być zgłoszone dwie kandydatury,  

czy więcej ? 

Starosta Siedlecki Zygmunt Wielogórski poprosił o udzielenie odpowiedzi na to 

pytanie Andrzeja Gryciuka – Kierownika Wydziału Zarządzania Kryzysowego. 

Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego – Andrzej Gryciuk poinformował,  

że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym w skład Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku wchodzi  dwóch radnych, ale Rada może postanowić inaczej.   

Radny Bartłomiej Kurkus zgłosił kandydaturę Radnego Sławomira Piotrowskiego. 

Przewodniczący Rady poprosił Radcę prawnego o wyjaśnienie, czy może do tej Komisji 

być delegowanych więcej niż dwóch Radnych ? Zaznaczył, że w poprzedniej kadencji 

było delegowanych trzech Radnych. 

Radca prawny Henryk Lewandowski wyjaśnił, że zgodnie z ustawą powinno być 

delegowanych dwóch Radnych. 

Przewodniczący Rady Michał Okniński stwierdził, że zgłoszone zostały trzy 

kandydatury.  

Radny Sławomir Piotrowski zrezygnował z kandydowania do składu Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku.  
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Przewodniczący Rady stwierdził, że wobec rezygnacji Radnego Sławomira 

Piotrowskiego zgłoszone zostały dwie kandydatury Radnych, tj.: Marka Gorzały  

i  Sławomira Górki. Po wpisaniu Ich imion i nazwisk do projektu Uchwały, odczytał jej 

treść i  przystąpił do głosowania Zapytał, kto jest za podjęciem tej Uchwały? 

 - „za” podjęciem tej uchwały głosowało  20 Radnych  

Przewodniczący Rady Michał Okniński stwierdził, że Rada Powiatu w obecności  

20 Radnych, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr II/14/2014 w sprawie delegowania 

radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Stanowi ona załącznik nr 28  

do niniejszego protokółu. 

O godzinie 1610 z sesji wyszedł Radny Andrzej Wróbel. Od tej pory w obradach bierze udział  

19 Radnych. 

Ad. 20. 

Przewodniczący Rady Michał Okniński przystąpił do realizacji punktu 20  

tj.: „Podjęcie Uchwały w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu w Siedlcach na 2015 rok”. 

Projekt tej Uchwały stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokółu. Zapytał,  

czy w tym punkcie są pytania ? 

Stwierdziwszy, że pytań nie ma, przystąpił do głosowania Zapytał, kto jest za podjęciem 

Uchwały w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu w Siedlcach na 2015 rok ? 

 - „za” podjęciem tej uchwały głosowało 19 Radnych 

Przewodniczący Rady Michał Okniński stwierdził, że Rada Powiatu w obecności  

19 Radnych, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr II/12/2014 w sprawie Planu Pracy Rady 

Powiatu w Siedlcach na 2015 rok. Stanowi ona załącznik nr 30 do niniejszego 

protokółu. 

Ad. 21. 

Przewodniczący Rady Michał Okniński przystąpił do realizacji punktu 21,  

tj. „Informacja Przewodniczącego Rady”. 

Przewodniczący przekazał Radnym życzenia świąteczne i noworoczne, które wpłynęły 

od senatorów, posłów i różnych innych instytucji.  

Przypomniał Radnym o składaniu oświadczeń majątkowych. Zaznaczył, że należy je 

złożyć w terminie 30 dni od daty złożenia ślubowania.  

Ad. 22. 

Przewodniczący Rady Michał Okniński przystąpił do realizacji punktu 22,  

tj. „Interpelacje i zapytania radnych”. Zapytał, czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać 

głos ?  
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Radny Bartłomiej Kurkus w imieniu własnym i Klubu Radnych PiS wyraził 

dezaprobatę powołania składów Komisji problemowych. Zaznaczył, że są chętni Radni 

do pracy w tych Komisjach, lecz ograniczona została Im ta możliwość. Zgodnie  

ze Statutem Powiatu, a jest to nasz dokument nadrzędny, którym powinniśmy się 

kierować, w skład Komisji powinno wchodzić nie mniej niż 5-ciu Radnych,  

a nie 5-ci Radnych.  

Drugą sprawę, którą chciałby poruszyć to nieprawidłowości, które mają miejsce  

w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim. Słyszy się na ten 

temat różne informacje. Poprosił Starostę o odniesienie się do tych wszystkich 

doniesień, co ewentualnie jest prawdą i co Zarząd Powiatu zamierza z tym zrobić ? 

Okazuje się, że oprócz doniesień medialnych, do Radnych zwracają się mieszkańcy 

Powiatu z prośbą o wyjaśnienia. 

Starosta Siedlecki Zygmunt Wielogórski co do pierwszej wypowiedzi Radnego 

Bartłomieja Kurkusa oświadczył, że ograniczenie składów Komisji ma sesns. Wystarczy 

przeanalizować frekwencję na posiedzeniach Komisji od połowy kadencji Rady, żeby 

zobaczyć, jak spada.   

Co do drugiej wypowiedzi poinformował, że Prokuratura i Policja prowadzi dochodzenie  

w sprawie nieprawidłowości, jakie podobno zaistniały w Poradni.  Prowadzone są 

przesłuchania pracowników i innych osób. Na chwilę obecną nie może tego potwierdzić, 

ani też zaprzeczyć, czy doniesienie jest uzasadnione, czy nie uzasadnione, ponieważ nie 

można tego sprawdzić, jako, że dokumenty zostały zabezpieczone przez Prokuraturę. 

Problem na pewno jest, a to niepotrzebne jest Poradni, która miała do tej pory dobrą 

opinię, co do merytorycznej swojej działalności. W przeciągu najbliższych kilku tygodni 

sprawa powinna się wyjaśnić.  Osobiście Starosta w tej chwili nie jest w stanie zająć 

żadnego stanowiska. Z Jego wiedzy wynika, że powstały pewne zaniedbania,  

ale zaniedbania to nie są jeszcze przestępstwa. Na dzień dzisiejszy toczy się  

dochodzenie w sprawie, więc trudno jest podejmować drastyczne kroki, zwłaszcza że są 

pewne problemy. Jest realizowany program Unijny, który w przypadku jego przerwania, 

trzeba będzie zwracać dotychczas otrzymane środki. Realizacja tego programu była 

badana w czerwcu br. i poza drobnymi uchybieniami typu braku pieczątki czy Logo,  

nic konkretnego nie stwierdzono.  

Starosta poinformował, że wpłynął do Niego donos podpisany przez grupę 

pracowników. Na dzień 30 grudnia umówił z nimi spotkanie. Jedno jest pewne, że zespół 

się rozsypał i jego sterowalność jest trudna. Z tym trzeba będzie się zmierzyć. 

Radny Marek Gorzała stwierdził, że na dzień dzisiejszy nie ważne jest to, czy komuś 

zostaną postawione zarzuty, ważne jest to, że rozpadł się zespół pracowników.  

Starosta Zygmunt Wielogórski przyznał, że to jest problem, ale nie ma co załamywać 

rąk. Poradnia pracuje normalnie i dzieci są badane. Jednak sama atmosfera pracy w tej 

Poradni jest niedobra. Przypomniał, że jeszcze w 2012 roku wszyscy ci, którzy mieli 

wystawić jakąkolwiek opinię Pani Dyrektor w związku z Jej powoływaniem na 

stanowisko, wystawili Jej ocenę wyróżniającą, bądź bardzo dobrą.   
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Przewodniczący Rady Michał Okniński zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby 

jeszcze zabrać głos ? 

Radny Sławomir Piotrowski powiedział, że chodzi Mu o wydatki na rehabilitację 

społeczną. W projekcie budżetu na 2015 rok nie widzi w wynagrodzeniach osobowych 

żadnych wydatków. Zapytał, czy nie ma pracownika, który się tym zajmuje ? Czym jest to 

spowodowane ? Nie widzi też ani wpływów, ani wydatków na aktywny samorząd. Czy 

zadanie to nie będzie realizowane w 2015 roku ? 

Skarbnik Powiatu Pelagia Piątek poinformowała, że dochody dotyczące wpływów  

z PFRON wprowadzane są w ciągu roku, w momencie, kiedy z Centrali otrzymamy 

wskaźnik przydzielony dla Powiatu Siedleckiego. Wpływy te będą realizowane poza 

budżetem w trakcie roku. Jeżeli chodzi o program aktywnego samorządu, jest 

realizowany on jako Fundusz celowy. Odpis w wysokości 2,5 % na obsługę tego projektu 

jest wprowadzany do budżetu w ciągu roku, kiedy otrzymamy informację o wysokości 

tych dochodów na realizację tych zadań.  

Radny Sławomir Piotrowski zapytał, ile Powiat Siedlecki dokłada własnych środków,  

a ile idzie z algorytmu na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skórcu i jak to się będzie 

kształtowało na WTZ w Kisielanach ? 

Starosta Zygmunt Wielogórski odpowiedział, że dokładamy 10 % własnych środków. 

Do Kisielan dokładamy tyle samo.  

Radny Sławomir Piotrowski zapytał, czy na WTZ w Kisielanach mamy już środki  

z algorytmu, czy same środki własne ?  

Starosta Zygmunt Wielogórski odpowiedział, że na razie mamy środki tylko własne.    

Przewodniczący Rady Michał Okniński zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby 

jeszcze zabrać głos ? 

Ponieważ nikt z Radnych nie wyraził chęci zabrania głosu, stwierdził, że punkt ten został 

wyczerpany.  

Ad. 23. 

Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 20 ust. 6 Statutu Powiatu Siedleckiego  

o godzinie 1630 Przewodniczący Rady zakończył obrady wypowiadając formułę: 

„Zamykam II Sesję Rady Powiatu Siedleckiego”.  
 

Na tym protokół zakończono.  

                                                              Przewodniczył: 
 
 

                                                                                                                          PRZEWODNICZĄCY RADY                                   

                                            
      /-/    Michał Okniński             

 
 
    Protokółowała:    

    /-/ Hanna Krupa 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


