RADA POWIATU
w Siedlcach
BR.0002.1.2015

PROTOKÓŁ NR III/2015

z III Sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach,
odbytej w dniu 22 stycznia 2015 roku
w Starostwie Powiatowym w Siedlcach,
ul. Piłsudskiego 40.
Przewodniczący Rady Michał Okniński o godzinie 1300 przed oficjalnym
otwarciem sesji, poprosił Przewodniczącego Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS
w Siedlcach Stanisława Kalińskiego o wręczenie pucharów dla najlepszych gmin
w Powiatowym Współzawodnictwie Gmin w Sporcie LZS za 2014 rok.
Przewodniczący Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS w Siedlcach Stanisław
Kaliński poinformował, że współzawodnictwo Gmin w sporcie LZS-owskim
prowadzone jest niemalże od powstania Powiatu Siedleckiego. W roku 2014
rywalizacja odbywa się w 16 dyscyplinach sportu. I miejsce zajęła Gmina Siedlce
z wynikiem 2.715 punktów, II miejsce zajęła Gmina Skórzec z wynikiem 2.187,5
punktów, III miejsce – Gmina Kotuń z wynikiem 1.950 punktów, IV miejsce – Gmina
Zbuczyn z wynikiem 1.780 punktów, V miejsce – Gmina Wiśniew z wynikiem
1.672,5 punktów i VI miejsce - Gmina Wodynie z wynikiem 1.335 punktów. Poprosił
przedstawicieli wymienionych Gmin o odebranie pucharów.
O wręczenie pucharów poprosił Przewodniczącego Rady Powiatu Siedleckiego
Michała Oknińskiego, Starostę Siedleckiego Zygmunta Wielogórskiego,
Wiceprzewodniczącego Rady Marka Plichtę i Wicestarostę Siedleckiego Józefę
Rychlik.
Po tej ceremonii zaapelował do Radnych, aby z Ich strony nie brakowało wsparcia
działalności Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe. Podkreślił,
że w Województwie Mazowieckim w rywalizacji sportowej LZS Powiat Siedlecki jest
nadal na pierwszym miejscu.
Przewodniczący Rady Michał Okniński pogratulował wszystkim osiągniętych
wyników w sporcie.
O godzinie 1315 otworzył Sesję wypowiadając formułę: „Otwieram III Sesję
zwyczajną Rady Powiatu. w Siedlcach”. Powitał przybyłych gości, Starostę
Siedleckiego, członków Zarządu Powiatu, Radnych i przedstawicieli lokalnych
środków masowego przekazu.

- 2 Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 21 Radnych,
co wobec ustawowego składu Rady, wynoszącego 21 osób stanowi quorum do
podejmowania prawomocnych uchwał, wniosków i wydawania opinii.
(Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu).
Do pełnienia funkcji sekretarzy podczas dzisiejszej sesji wskazał Radną
Małgorzatę Cepek i Radnego Benona Kuklę. Zapytał Ich, czy wyrażają zgodę ?
Oboje Radni wyrazili zgodę.
Po dokonanych formalnościach Przewodniczący Rady Michał Okniński złożył
rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Siedleckiego
(załącznik nr 2 do protokółu). Poprosił Radę o przyjecie tej rezygnacji na
dzisiejszej sesji.
W tym momencie dalsze prowadzenie obrad przekazał Wiceprzewodniczącemu
Rady Markowi Plichcie.
Ad. 2.
Wiceprzewodniczący Rady Marek Plichta przystąpił do realizacji 2 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. Jednak w związku ze złożoną
rezygnacją Radnego Michała Oknińskiego z pełnienia funkcji Przewodniczącego
Rady wnioskuje o wprowadzenie do porządku obrad po punkcie 2 jako punkt 3
punktu: „Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji
przewodniczącego Rady Powiatu”. Automatycznie pozostałe punkty ulegną
przesunięciu o jedno miejsce w dół. Następnie zapytał, czy są inne wnioski do
tego porządku ?
Ponieważ innych wniosków nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest
za przyjęciem dzisiejszego porządku obrad wraz ze zgłoszonym punktem ?
- „za” przyjęciem porządku obrad wraz z dodatkowym punktem
głosowało 21 Radnych
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21
Radnych jednogłośnie przyjęła dzisiejszy porządek obrad, wobec czego obrady
odbędą się według kolejności:
1. Otwarcie obrad.
2. Wnioski do porządku posiedzenia.
3. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji
przewodniczącego Rady Powiatu.
4. Przyjęcie Protokółu z II sesji Rady Powiatu.

- 3 5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Siedleckiego na lata 2015-2018.
7. Podjęcie Uchwały Budżetowej na rok 2015 Powiatu Siedleckiego.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia Gminie Mokobody zadań powiatu
z zakresu dróg powiatowych.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia Gminie Suchożebry zadań powiatu
z zakresu dróg powiatowych.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności
nieruchomości niezabudowanej wraz z odpłatną służebnością gruntową.
11. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów.
12. Wybór Starosty Siedleckiego.
13. Wybór Wicestarosty Siedleckiego.
14. Wybór Członków Zarządu Powiatu.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Siedleckiego.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie przyznania Staroście Siedleckiemu dodatku
specjalnego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.
18. Podjęcie Uchwały w sprawie Planów Pracy Komisji Rady Powiatu na 2015 rok
19. Informacja Przewodniczącego Rady.
20. Interpelacje i zapytania Radnych.
21. Zakończenie obrad.
Ad. 3.
Wiceprzewodniczący Rady Marek Plichta przystąpił do realizacji 3 punktu
porządku obrad, tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego
z funkcji przewodniczącego Rady Powiatu”. Odczytał projekt tej Uchwały
załącznik nr 3 do protokółu. Następnie zapytał, czy w tym punkcie są pytania ?
Stwierdziwszy, że pytań nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
podjęciem tej Uchwały ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 18 Radnych
- „przeciw”
0
- „wstrzymujących się” - 3 Radnych
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21
Radnych 18 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i 3 głosach
„wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr III/16/2015 w sprawie przyjęcia
rezygnacji radnego z funkcji przewodniczącego Rady Powiatu. Stanowi ona
załącznik nr 4 do niniejszego protokółu.
Ad. 4.
Wiceprzewodniczący Rady Marek Plichta przystąpił do realizacji punktu 4
„Przyjęcie protokółu z II Sesji Rady Powiatu”.

- 4 Poinformował, że protokół z ostatniej sesji był do wglądu w Biurze Rady.
Do chwili obecnej nie wpłynęły, co do jego treści, żadne uwagi, ani też wnioski.
Zapytał, czy ktoś chciałby teraz zgłosić jakieś uwagi ?
Stwierdziwszy, że żadnych uwag nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto
jest za przyjęciem protokółu z II Sesji Rady Powiatu w Siedlcach ?
- „za” przyjęciem protokółu głosowało 21 Radnych
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności
21 Radnych jednogłośnie przyjęła Protokół z II Sesji Rady Powiatu w Siedlcach.
Ad. 5.
Wiceprzewodniczący Rady Marek Plichta przystąpił do realizacji punktu 5
porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu”.
Nadmienił, że sprawozdanie to, sporządzone za okres od 8 grudnia 2014 roku
do 5 stycznia 2015 roku wszyscy Radni otrzymali. Następnie zapytał, czy w tym
punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?
Ponieważ chętnych do zabrania głosu nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał,
kto jest za przyjęciem sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu ?
- „za” przyjęciem sprawozdania głosowało 21 Radnych
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że w obecności 21 Radnych, Rada
Powiatu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z pracy Zarządu. Stanowi ono
załącznik nr 5 do niniejszego protokółu.
W imieniu całej Rady podziękował Radnemu Michałowi Oknińskiemu za
pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady przez krótki, ale bardzo ważny okres
funkcjonowania V kadencji Rady.
Ad. 6.
Wiceprzewodniczący Rady Marek Plichta przystąpił do realizacji punktu 6,
tj. “Podjęcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Siedleckiego na lata 2015 – 2018”.
Poinformował, że projekt tej uchwały (załącznik nr 6 do protokółu) był
omawiany i pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie merytoryczne Komisje
Rady. Pozytywną opinię wydała również Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Siedlcach. Uchwałę Składu Orzekającego RIO
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2015-2018 (załącznik nr 7 do niniejszego protokółu)
otrzymali wszyscy Radni wraz z materiałami na sesję.
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Stwierdziwszy, że pytań nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
podjęciem przedmiotowej uchwały ?
- „za” podjęciem tej uchwały głosowało 21 Radnych.
Wiceprzewodniczący Rady Marek Plichta stwierdził, że Rada Powiatu
w obecności 21 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr III/17/2015
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2015 –
2018. Stanowi ona załącznik nr 8 do niniejszego protokółu.
Ad. 7.
Wiceprzewodniczący Rady Marek Plichta przystąpił do realizacji punktu 7,
tj.: “Podjęcie Uchwały Budżetowej na rok 2015 Powiatu Siedleckiego”.
Poinformował, że projekt tej uchwały (załącznik nr 9 do niniejszego protokółu)
był omawiany i pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie merytoryczne Komisje
Rady. Pozytywną opinię wydała również Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Siedlcach. Uchwałę Składu Orzekającego RIO
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej na rok 2015 (załącznik nr 10)
otrzymali wszyscy Radni wraz z materiałami na sesję. Następnie zapytał,
czy są pytania ?
Stwierdziwszy, że pytań nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
podjęciem przedmiotowej uchwały ?
- „za” podjęciem uchwały głosowało 21 Radnych.
Wiceprzewodniczący Rady Marek Plichta stwierdził, że Rada Powiatu
w obecności 21 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Budżetową na rok 2015
Powiatu Siedleckiego Nr III/18/2015. Stanowi ona załącznik nr 11 do
niniejszego protokółu.
Ad. 8.
Wiceprzewodniczący Rady Marek Plichta przystąpił do realizacji punktu 8,
tj.: “Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia Gminie Mokobody zadań powiatu
z zakresu dróg powiatowych”. Poinformował, że projekt tej uchwały stanowiący
załącznik nr 12 do protokółu był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetu
i Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. Obie
Komisje wydały opinie pozytywne. Następnie zapytał, czy są pytania ?
Stwierdziwszy, że pytań nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
podjęciem przedmiotowej uchwały ?
- „za” podjęciem uchwały głosowało 21 Radnych.
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w obecności 21 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr III/19/2015
w sprawie powierzenia Gminie Mokobody zadań powiatu z zakresu dróg
powiatowych. Stanowi ona załącznik nr 13 do niniejszego protokółu.
Ad. 9.
Wiceprzewodniczący Rady Marek Plichta przystąpił do realizacji punktu 9,
tj.: “Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia Gminie Suchożebry zadań powiatu
z zakresu dróg powiatowych”. Poinformował, że projekt tej uchwały stanowiący
załącznik nr 14 do niniejszego protokółu był omawiany na posiedzeniu Komisji
Budżetu i Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy.
Obie Komisje wydały opinie pozytywne. Następnie zapytał, czy są pytania ?
Stwierdziwszy, że pytań nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
podjęciem przedmiotowej uchwały ?
- „za” podjęciem uchwały głosowało 21 Radnych.
Wiceprzewodniczący Rady Marek Plichta stwierdził, że Rada Powiatu
w obecności 21 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr III/20/2015
w sprawie powierzenia Gminie Suchożebry zadań powiatu z zakresu dróg
powiatowych. Stanowi ona załącznik nr 15 do niniejszego protokółu.
Ad. 10.
Wiceprzewodniczący Rady Marek Plichta przystąpił do realizacji punktu 10,
tj.: “Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności
nieruchomości niezabudowanej wraz z odpłatną służebnością gruntową”.
Poinformował, że projekt tej uchwały stanowiący załącznik nr 16 do niniejszego
protokółu był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetu i Komisji
Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. Obie Komisje wydały
opinie pozytywne. Następnie zapytał, czy są pytania ?
Stwierdziwszy, że pytań nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
podjęciem przedmiotowej uchwały ?
- „za” podjęciem uchwały głosowało 21 Radnych.
Wiceprzewodniczący Rady Marek Plichta stwierdził, że Rada Powiatu
w obecności 21 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr III/21/2015
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości niezabudowanej
wraz z odpłatną służebnością gruntową Stanowi ona załącznik nr 17 do
niniejszego protokółu.
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Wiceprzewodniczący Rady Marek Plichta przystąpił do realizacji 11 punktu
porządku obrad, tj. „Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia
wyborów”. Poinformował, że Komisja ta będzie pracowała nad
przeprowadzeniem wyboru Starosty, Wicestarosty i członków Zarządu. Poprosił
o zgłaszanie kandydatur.
Radny Piotr Dymowski zgłosił kandydaturę Radnego Andrzeja Wróbla.
Radny Benon Kukla zgłosił kandydaturę Radnego Wiesława Klimka.
Radny Bartłomiej Kurkus zgłosił kandydaturę Radnego Marka Gorzały.
Wiceprzewodniczący Rady Marek Plichta stwierdził, że do Komisji
Skrutacyjnej zgłoszono kandydatury trzech Radnych: Andrzeja Wróbla, Wiesława
Klimka i Marka Gorzałę. Zapytał kandydatów, czy wyrażają zgodę na wejście
w skład tej Komisji ?
Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na wejście w skład Komisji
Skrutacyjnej.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy są inne propozycje ?
Ponieważ inne kandydatury nie zostały zgłoszone, zamknął listę kandydatów
i przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za zgłoszonym składem Komisji
Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania
w sprawie wyboru Starosty, Wicestarosty i członków Zarządu Powiatu ?
- „za „ zgłoszonym składem Komisji głosowało 21 Radnych
Wiceprzewodniczący Rady Marek Plichta stwierdził, że Rada Powiatu
w obecności 21 Radnych, jednogłośnie przyjęła skład Komisji Skrutacyjnej
w osobach: Radnego Andrzeja Wróbla, Radnego Wiesława Klimka i Radnego
Marka Gorzały do przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania
w sprawie wyboru Starosty, Wicestarosty i członków Zarządu Powiatu.
W tym momencie, tj. o godzinie 1340 ogłosił 5-minutową przerwę w obradach,
celem ukonstytuowania się Komisji.
O godzinie 1345 Wiceprzewodniczący Rady Marek Plichta wznowił obrady po
przerwie i udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Andrzej Wróbel odczytał Protokół Nr 1
z ukonstytuowania się Komisji, według którego Przewodniczącym Komisji
Skrutacyjnej został On, tj. Radny Andrzej Wróbel, a członkami Komisji Radni:
Wiesław Klimek i Marek Gorzała.

- 8 (Protokół Nr 1 Komisji Skrutacyjnej wybranej przez Radę Powiatu w Siedlcach na
posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2015 roku do przeprowadzenia głosowania
i ustalenia wyników głosowania w sprawie wyboru Starosty, Wicestarosty
i członków Zarządu Powiatu z ukonstytuowania się stanowi załącznik nr 18 do
niniejszego protokółu).
Ad. 12.
Wiceprzewodniczący Rady Marek Plichta przystąpił do realizacji kolejnego
punktu porządku obrad, tj.: „Wybór Starosty Siedleckiego”. Poprosił o zgłaszanie
kandydatów na Starostę Siedleckiego.
Przewodniczący Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego Zygmunt
Wielogórski w imieniu Klubu na Starostę Siedleckiego zgłosił kandydaturę Pana
Dariusza Zbigniewa Stopy. Poinformował, że Pan Dariusz Stopa ma 43 lata. Jest
doktorem nauk rolniczych. Posiada również wykształcenie ekonomiczne. Pracę
zawodową rozpoczął w 1992 roku na Uczelni. Następnie prowadził własną
działalność gospodarczą. Obecnie pracuje w Agencji Rozwoju Mazowsza. Jest
Radnym Gminy Siedlce drugą kadencję – obecnie pełni funkcję Przewodniczącego
Rady tej Gminy.
Zdaniem Radnych Klubu PSL kandydat ten spełnia wszystkie warunki do tego,
aby zostać Starostą Siedleckim.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy ktoś chce zgłosić jeszcze innych
kandydatów ?
Radny Sławomir Piotrowski w imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość
na Starostę Siedleckiego zgłosił kandydaturę Radnego Bartłomieja Kurkusa.
Przypomniał, że Pan Bartłomiej Kurkus pełnił już funkcję Wicestarosty
Siedleckiego. Jest Radnym kilku kadencji Rady Powiatu Siedleckiego. Dał się
poznać jako dobry organizator, osoba kompetentna i pracowita.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał Pana Dariusza Stopę, czy wyraża zgodę na
kandydowanie ?
Pan Dariusz Stopa wyraził zgodę.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał Radnego Bartłomieja Kurkusa, czy wyraża
zgodę na kandydowanie ?
Radny Bartłomiej Kurkus wyraził zgodę.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy ktoś chce zgłosić jeszcze innych
kandydatów ?
Ponieważ dalszych zgłoszeń nie było zamknął listę zgłoszeń.

- 9 Zaproponował, aby zgłoszeni kandydaci zaprezentowali swoje sylwetki w czasie,
kiedy Komisja Skrutacyjna będzie przygotowywała karty do głosowania.
Zapytał, czy Radni wyrażają na to zgodę ?
Radni wyrazili zgodę.
Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się z prośbą do Komisji Skrutacyjnej
o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania.
Komisja opuściła salę obrad.
Wiceprzewodniczący Rady Marek Plichta poprosił Pana Dariusz Stopę
o autoprezentację.
Pan Dariusz Stopa wszystkich serdecznie powitał. Podziękował za zaufanie,
jakim obdarzyli Go Radni Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego, dokonując
przez osobę Starosty Siedleckiego Zygmunta Wielogórskiego zgłoszenia Jego
kandydatury na to stanowisko. Poinformował, że ma 43 lata. Jest żonaty i ma
dwoje dzieci. Z wykształcenia jest doktorem nauk rolniczych. Ukończył również
studia magisterskie z zakresu ekonomii. Podkreślił, że bardzo dobrze orientuje
się w sprawach z zakresu statystyki i matematyki. Ma bogaty dorobek zawodowy
w różnych dziedzinach. Obecnie pracuje w Agencji Rozwoju Mazowsza. Kończąc
autoprezentację, przedstawioną w wielkim skrócie poprosił o pytania, na które
chętnie odpowie.
Wiceprzewodniczący Rady podziękował Panu Dariuszowi Stopie i udzielił głosu
drugiemu kandydatowi na Starostę Radnemu Bartłomiejowi Kurkusowi.
Radny Bartłomiej Kurkus poinformował, że jest Radnym II, III, IV i obecnej
Kadencji Rady Powiatu Siedleckiego. Po ukończeniu Technikum Chemicznego w
Radomiu podjął studia na Politechnice Radomskiej. Ukończył Wyższą Szkołę
Biznesu i Administracji Gospodarczej uzyskując tytuł magistra ekonomii
o specjalności zarządzanie. Następnie na Uniwersytecie Warszawskim ukończył
studia podyplomowe z Integracji Europejskiej z oceną bardzo dobrą.
Po ukończeniu studiów pracował w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, gdzie zajmował się rozliczaniem dużych
projektów strukturalnych. Pracował również w Departamencie Procedur
Przetargowych, gdzie organizowane były przetargi na największe
przedsięwzięcia. W czasie III kadencji Rady, tj. w latach 2006 – 2010 był
Wicestarostą Siedleckim. Przez okres niespełna dwóch lat był sekretarzem Gminy
Międzyrzec Podlaski. Obecnie prowadzi gospodarstwo specjalistyczne
sadownicze na terenie Gminy Kotuń. Liczy na intuicję Radnych
i prosi o głosowanie, zgodnie ze swoim sumieniem.
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i udzielił głosu Staroście Siedleckiemu Zygmuntowi Wielogórskiemu.
Starosta Siedlecki Zygmunt Wielogórski wyraził nadzieję, że na dzisiejszej
sesji zostanie wybrany nowy Starosta, Wicestarosta i członkowie Zarządu.
Zakończy się kadencja obecnego Zarządu Powiatu i rozwiążą się umowy o pracę.
Starosta poinformował, że postanowił przejść na emeryturę po przepracowaniu
48 lat, podczas których miał możliwość poznać różne zakresy pracy, przechodząc
niemalże wszystkie szczeble administracji rządowej i samorządowej. Był Wójtem
Gminy Siedlce, Wojewodą Siedleckim, Prezesem Zarządu Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Siedlcach, Dyrektorem
Departamentu Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury. Od 12 lat pracuje
w samorządzie powiatowym. W latach 2002 – 2006 jako Wicestarosta Siedlecki,
a od grudnia 2006 jako Starosta Siedlecki. Był to czas, kiedy zdecydowanie Powiat
Siedlecki uczynił krok na przód, przede wszystkim w zakresie infrastruktury.
Cały czas w klasyfikacjach powiatów z 374 mieścimy się w pierwszej
dwudziestce, a w ostatnich trzech latach na 11 miejscu w zakresie nakładów na
infrastrukturę techniczną. Za 125 milionów złotych zbudowanych zostało 250 km
dróg, 50 km chodników. Udało się polepszyć bazy naszych jednostek
organizacyjnych i utworzyć dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej. Umiejętne
godzenie potrzeb rozwojowych i infrastrukturalnych z potrzebami normalnego
funkcjonowania i dostrzeżenie człowieka pozwoliło w naszym pierwotnie
19.000.000, a obecnie ok. 50.000.000 budżecie znaleźć pieniądze na sport
i kulturę. Dotowane jednostki sportowe dochowały się olimpijczyków, a kultura,
upowszechniana głównie przez „Reymontówkę” w Chlewiskach też jest
propagowana. Wspierane finansowo były również inicjatywy gminne i ponad
gminne. Były pieniądze na Dom Dziecka w Kisielanach i Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim.
Starosta podziękował wszystkim za dobrą i owocną współpracę w okresie tych
wielu lat. Nowo wybranemu Zarządowi Powiatu życzył, aby pomnożył
dotychczasowe osiągnięcia.
Wiceprzewodniczący Rady Marek Plichta podziękował Staroście Zygmuntowi
Wielogórskiemu za wypowiedź i udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji
Skrutacyjnej, celem objaśnienia zasad głosowania i przeprowadzenia głosowania.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Andrzej Wróbel poinformował,
że Komisja przygotowała 21 kart do głosowania. Na każdej z nich napisane
są imiona i nazwiska 2-ch zgłoszonych kandydatów na Starostę Siedleckiego,
tj. Dariusza Zbigniewa Stopy i Bartłomieja Kurkusa. Przy każdym nazwisku
znajduje się trzy puste krateczki: „za”, „przeciw”, „wstrzymujący się”.
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w Siedlcach”. Każdy Radny otrzyma jedną kartę do głosowania.
Aby głos był ważnie oddany i popierający kandydata należy postawić znak „X”
tylko w jednej krateczce obok imienia i nazwiska jednego kandydata.
Pozostawienie nie wypełnionych wszystkich krateczek przy nazwiskach
kandydatów lub postawienie krzyżyków we wszystkich krateczkach przy
nazwiskach kandydatów będzie oznaczać głos ważnie oddany lecz nie
popierający żadnego z kandydatów.
Dokonanie jakichkolwiek zapisów na karcie spowoduje, że głos będzie uznany za
nie waży.
Po tym wyjaśnieniu, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zapytał, czy są jakieś
pytania ?
Stwierdziwszy, że pytań nie ma, co oznacza, że wszystko jest dla każdego jasne,
poprosił członka Komisji Skrutacyjnej Marka Gorzałę o pokazanie, że urna,
do której będą wrzucane głosy, jest pusta. Następnie Komisja zakleiła urnę. Karty
zostały rozdane. Każdy Radny wyczytywany wg alfabetycznej kolejności wrzucał
swój głos do urny.
Po przeprowadzonym głosowaniu Wiceprzewodniczący Rady poprosił Komisję
Skrutacyjną o obliczenie oddanych głosów.
W tym momencie powitał przybyłego w międzyczasie Posła Krzysztofa
Borkowskiego.
Odnosząc się do wcześniejszej wypowiedzi Starosty Zygmunta Wielogórskiego
w imieniu własnym i całej Rady Powiatu podziękował Mu za to wszystko,
co zrobił i czego dokonał przez wiele lat pracy zawodowej i społecznej. Dzięki
Jego wielkiemu zaangażowaniu, odpowiedzialności, wewnętrznej dyscyplinie
i osobistemu urokowi był zawsze pozytywnie postrzegany przez wszystkie
gremia. Życzył Mu dużo zdrowia i wszystkiego, co najlepsze. Wyraził nadzieję,
że będąc na emeryturze nadal będzie udzielał się społecznie.
Poinformował, że Pan Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi miał
uczestniczyć w dzisiejszej sesji, jednak z uwagi na obowiązki służbowe nie mógł
przybyć. Wystosował pismo do Pana Zygmunta Wielogórskiego, które odczytał:
„Szanowny kolego ! W związku z zakończeniem sprawowana funkcji Starosty Siedleckiego
proszę o przyjęcie wyrazów głębokiego uznania i szacunku za lata współpracy oraz
wszystkie dokonania podczas działalności politycznej i społecznej. Przez cały okres
kadencji budował Pan wzorzec samorządowca oddanego rozwojowi ziemi siedleckiej.
Pana długoletnia praca zawodowa podniosła autorytet działacza samorządowego
przynosząc powiatowi wymierne i satysfakcjonujące rezultaty. Za te działania oraz
zaangażowanie na rzecz regionu pragnę Panu serdecznie podziękować.
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będą przez wiele lat źródłem Pańskiej dumy, a przyszłość przyniesie wiele nowych
możliwości realizacji osobistych planów i zamierzeń. Dziękując za zaproszenie na III Sesję
Rady Powiatu w Siedlcach raz jeszcze proszę o przyjecie wyrazów szczerego uznania
i życzeń wielu lat zdrowia, szczęścia oraz pełnej sukcesów realizacji pasji życiowych.
Z poważaniem. Marek Sawicki.”

O głos poprosił Radny Bartłomiej Kurkus, któremu Wiceprzewodniczący Rady
udzielił głosu.
Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Bartłomiej Kurkus
w imieniu Radnych Klubu obecnej kadencji Rady, jak i Radnych poprzednich
kadencji złożył Staroście Zygmuntowi Wielogórskiemu serdeczne podziękowanie
za długoletnią i owocną współpracę w czasie której, pomimo wielu rozterek dnia
codziennego wszyscy wiele się nauczyli. W imieniu Klubu Radnych życzył Mu,
jako najmłodszemu stażem Radnemu z wielkim doświadczeniem, wszystkiego
najlepszego w dalszej pracy samorządowej. Podziękował za to, co zostało razem
zrobione w ramach współpracy. Osobiście podziękował za trzecią kadencję Rady,
w okresie której, jako Wicestarosta Siedlecki otrzymał od Starosty wiele cennych,
często kreatywnych wskazówek jak postępować z takim, czy innym
zagadnieniem. Często były to rady „ojcowskie”. Jeszcze raz bardzo za nie
podziękował.
Wiceprzewodniczący Rady Marek Plichta odnosząc się do odejścia z pracy
Pani Józefy Rychlik Wicestarosty Siedleckiego powiedział, że w okresie
minionych 4-ch lat przyczyniła się Ona do osiągniętych efektów. Podziękował Jej
za wszystko, co zrobiła dla Powiatu Siedleckiego. Wyraził nadzieję, że dalsza Jej
kariera zawodowa będzie układała się dobrze i przyniesie satysfakcję
z wykonywanej pracy.
W tym momencie na salę obrad powróciła Komisja Skrutacyjna.
Wiceprzewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej
o ogłoszenie wyników głosowania.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Andrzej Wróbel odczytał Protokół
Nr 2 z przeprowadzonego głosowania i ustalenia wyników głosowania w sprawie
wyboru Starosty Siedleckiego, stanowiący załącznik nr 19 do niniejszego
protokółu.
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że Komisja przygotowała i wydała 21 Kart do
głosowania z imionami i nazwiskami kandydatów. W głosowaniu tajnym wzięło
udział 21 Radnych. Oddano 21 głosów ważnych. Głosów nieważnych nie było.
Kandydat na Starostę Siedleckiego Dariusz Zbigniew Stopa otrzymał 15 głosów
„za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.
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0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.
Komisja stwierdziła, że bezwzględną większością głosów Starostą Siedleckim
został wybrany Pan Dariusz Zbigniew Stopa.
Wiceprzewodniczący Rady Marek Plichta podziękował Przewodniczącemu
Komisji Skrutacyjnej za przedstawienie wyników. Biorąc pod uwagę wyniki
głosowania tajnego stwierdził, że na Starostę Siedleckiego został wybrany
Pan Dariusz Zbigniew Stopa.
Po wpisaniu do projektu uchwały w sprawie wyboru Starosty Siedleckiego,
stanowiącego załącznik nr 20 do niniejszego protokółu, imion i nazwiska
Starosty, odczytał tą Uchwałę.
(Uchwała Nr III/22/2015 w sprawie wyboru Starosty Siedleckiego stanowi
załącznik nr 21 do niniejszego protokółu).
Po tej formalności poprosił nowo wybranego Starostę o złożenie Ślubowania.
Po odśpiewaniu Hymnu, Starosta Siedlecki Dariusz Zbigniew Stopa złożył
i podpisał ślubowanie, które stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokółu.
Wiceprzewodniczący Rady Marek Plichta w imieniu wszystkich Radnych
i swoim własnym pogratulował Dariuszowi Stopie wyboru na stanowisko
Starosty Siedleckiego i udzielił Mu głosu.
Starosta Siedlecki Dariusz Stopa podziękował Radnym za głosowanie na Jego
osobę, a tym samym za obdarzenie zaufaniem. Zdeklarował, że będzie starał się
jak najlepiej wykonywać tą funkcję wraz z Wicestarostą i całym Zarządem.
Ponieważ chciałby jako Starosta współpracować ze wszystkimi Radnymi, zwrócił
się z ofertą do Radnych Klubu Prawo i Sprawiedliwość o podjęcie tej współpracy.
Liczy na merytoryczną dyskusję i merytoryczną współpracę.
Starosta powiedział, że jest pełen szacunku dla Pana Zygmunta Wielogórskiego
odchodzącego Starosty za, Jego zdaniem, bardzo trudną decyzję. W tej sytuacji,
ciesząc się ogromnym zaufaniem, mógłby spokojnie dalej pełnić funkcję Starosty.
Jednak zdecydował się ustąpić miejsca młodszym odchodząc jednocześnie na
zasłużoną emeryturę. Zapewne podjęcie tej decyzji nie było łatwe, ponieważ
będąc Wicestarostą i Starostą przez dwie kadencje włożył dużo wysiłku, żeby
Starostwo jako Urząd i cały Powiat dobrze funkcjonowało.
Podkreślił, ze pełniąc funkcję Starosty Siedleckiego będzie czerpał przykład
z Pana Zygmunta Wielogórskiego. Chciałby wiele dobrych rzeczy i cech przenieść
na te cztery kolejne lata. Korzystając z okazji, że na sali są wójtowie
i przewodniczący rad zapewnił, że będzie chciał nadal współpracować ze
wszystkimi samorządami gminnymi, tak jak było to do tej pory.
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postawił poprzeczkę bardzo wysoko. Będzie starał się wraz z Zarządem do tej
poprzeczki doskoczyć, a mówiąc nieskromnie może ją nawet przeskoczyć, choć
przyznał, że będzie to trudne. Chciałby również skorzystać z pomocy Pani
Skarbnik. Uważa, że bez względu na to, czy jest to samorząd gminny,
czy powiatowy, skarbnik pełni jeszcze ważniejszą rolę niż wójt, czy starosta. Liczy
ze strony Pani Skarbnik na pomoc i współpracę.
Korzystając z okazji, że jest Pan Poseł Krzysztof Borkowski i Dyrektor Delegatury
w Siedlcach Urzędu Marszałkowskiego Dariusz Napiórkowski zapewnił o chęci
współpracy na każdym szczeblu, z każdym samorządem i z każdym urzędem
centralnym.
Wiceprzewodniczący Rady Marek Plichta podziękował Staroście Siedleckiemu
i zapytał, czy ktoś chciałby zabrać jeszcze głos ?
Ponieważ chętnych do zabrania głosu nie było, stwierdził, że punkt ten został
wyczerpany.
Radny Bartłomiej Kurkus poprosił o 5-co minutową przerwę w obradach.
Wiceprzewodniczący Rady Marek Plichta zapytał Radnych, czy wyrażają zgodę
na przerwę ?
Radni wyrazili zgodę, wiec Wiceprzewodniczący Rady o godzinie 1410 ogłosił
5-cio minutową przerwę w obradach.
O godzinie 1415 Wiceprzewodniczący Rady wznowił obrady po przerwie.
Stwierdził, że bierze w nich udział 21 Radnych.
Ad. 13.
Wiceprzewodniczący Rady Marek Plichta przystąpił do realizacji punktu 13,
tj. „Wybór Wicestarosty Siedleckiego”. Poprosił Starostę o przedstawienie
kandydata na Wicestarostę Siedleckiego.
Starosta Siedlecki Dariusz Stopa poinformował, że na funkcję Wicestarosty
Siedleckiego zgłasza kandydaturę Radnego Michała Oknińskiego., który do dnia
dzisiejszego pełnił funkcję Przewodniczącego Rady.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał Radnego Michała Oknińskiego, czy wyraża
zgodę na kandydowanie ?
Radny Michał Okniński wyraził zgodę na kandydowanie.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do kandydata ?
Ponieważ pytań nie było, poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do
głosowania.
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głos ?
Wicestarosta Siedlecki Józefa Rychlik podziękowała Panu Zygmuntowi
Wielogórskiemu za cztery lata bardzo dobrej współpracy, za życzliwość i pomoc
w wielu sprawach. Podziękowała również Pani Pelagii Piątek Skarbnikowi
Powiatu. Jest to osoba z ogromnym doświadczeniem zawodowym, posiadająca
umiejętność współpracy z przełożonymi, radnymi i pracownikami. Jednym
słowem mówiąc, jest osobą nieocenioną w naszym samorządzie.
Następne podziękowania za dobrą współpracę skierowała do Radnych.
Zaznaczyła, że będąc Radną już czwartej kadencji Rady i pełniąc funkcję
Wicestarosty Siedleckiego, zawsze starała się być osobą otwartą na wszystkie
poglądy i sprawy. Za dotychczasową współpracę podziękowała wszystkim
kierownikom jednostek organizacyjnych, kierownikom Wydziałów Starostwa
i wszystkim pracownikom.
Wiceprzewodniczący Rady udzielił głosu Posłowi na Sejm RP Panu
Krzysztofowi Borkowskiemu.
Poseł na Sejm RP Krzysztof Borkowski podziękował byłym i obecnym Radnym,
a także członkom Zarządu za dotychczasową pracę. Zaznaczył, że wspólnie
ze Starostą Zygmuntem Wielogórskim wszyscy wykonali dużo dobrej pracy
w poszczególnych kadencjach. Szczególnie ostatnia kadencja była bardzo
dynamiczna. W Powiecie Siedleckim zostało zrobionych bardzo dużo dróg.
Wszystkie działania podejmowane dla dobra mieszkańców są niezmiernie ważne.
Powiat Siedlecki jest dużym Powiatem. Dużo mieszkańców Siedlec zmienia
miejsce zamieszkania i zasiedla się na terenie gmin. Oznacza to, że działania
podejmowane w kierunku polepszenia życia mieszkańców Powiatu są słuszne.
Powiat i Gminy stanowią jeden organizm, dlatego tak ważna jest wzajemna
współpraca. Z zadowoleniem trzeba stwierdzić, że ta współpraca jest, czego
dowodem są jej efekty.
Wszystkim wójtom, przewodniczącym rad i Staroście życzył sukcesów w tej
nowej kadencji, żebyśmy wspólnymi siłami zrobili dużo dobrego dla naszego
terenu i naszych mieszkańców.
Podkreślił, że Zygmunt Wielogórski, to nie tylko dobry samorządowiec,
ale i dobry urzędnik. Cieszył się uznaniem wszystkich urzędujących Ministrów
i Premierów. Region Siedlecki potrafi korzystać ze środków Unijnych,
co świadczy o tym, że działania podejmowane przez Zygmunta Wielogórskiego
poprzednio jako Wojewody Siedleckiego, Dyrektora Departamentu Rozwoju
Regionalnego i Infrastruktury i obecnie Starosty Siedleckiego zapoczątkowały
rozwój Regionu.
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W imieniu własnym, w imieniu wielu posłów, senatorów i w imieniu Polskiego
Stronnictwa Ludowego podziękował Panu Zygmuntowi Wielogórskiemu za
wszystkie dotychczasowe lata pracy i podejmowane działania dla dobra Powiatu
Siedleckiego. Życzył Mu dużo zdrowia, radości i dalszej aktywności na rzecz
Powiatu.
Wiceprzewodniczący Rady podziękował Posłowi Krzysztofowi Borkowskiemu
za wypowiedź i udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej, celem
objaśnienia zasad głosowania i przeprowadzenia głosowania.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Andrzej Wróbel poinformował,
że Komisja przygotowała 21 kart do głosowania. Na każdej z nich napisane
jest imię i nazwisko zgłoszonego kandydata na Wicestarostę Siedleckiego,
tj. Michała Oknińskiego. Przy nazwisku znajduje się trzy puste krateczki: „za”,
„przeciw”, „wstrzymujący się”.
Wszystkie karty opieczętowane są pieczątką z napisem „Rada Powiatu
w Siedlcach”. Każdy Radny otrzyma jedną kartę do głosowania.
Aby głos był ważnie oddany i popierający kandydata należy postawić znak „X”
tylko w jednej krateczce.
W przypadku postawienia więcej niż jednego znaku „X” lub nie postawienie
znaku „X” w żadnej krateczce głos będzie uznany za nie ważny. Dokonanie
jakichkolwiek zapisów na karcie spowoduje, że głos będzie również uznany za
nie waży.
Po tym wyjaśnieniu, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zapytał, czy są jakieś
pytania ?
Stwierdziwszy, że pytań nie ma, co oznacza, że wszystko jest dla każdego jasne,
poprosił członka Komisji Skrutacyjnej Marka Gorzałę o pokazanie, że urna, do
której będą wrzucane głosy, jest pusta. Następnie Komisja zakleiła urnę. Karty
zostały rozdane. Każdy Radny wyczytywany wg alfabetycznej kolejności wrzucał
swój głos do urny.
Po przeprowadzonym głosowaniu Wiceprzewodniczący Rady poprosił Komisję
Skrutacyjną o obliczenie oddanych głosów. Wykorzystując ten czas zapytał,
czy ktoś chciałby zabrać głos ?
Dyrektor Delegatury w Siedlcach Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie
Dariusz Napiórkowski w imieniu całego samorządu województwa na czele
z Panem Marszałkiem Adamem Struzikiem, Panią Marszałek Janiną Orzełowską
i swoim własnym podziękował Panu Zygmuntowi Wielogórskiemu za wspaniale
układającą się współpracę pomiędzy Powiatem Siedleckim, a samorządem
województwa w okresie wielu lat.

- 17 Pan Zygmunt Wielogórski znany był z tego, że wnioskował o bardzo wiele
środków zarówno Unijnych, jak i środków pochodzących bezpośrednio z budżetu
samorządu województwa. Znany był ze swojej skuteczności. Podkreślił, że Jego
współpraca ze Starostą Zygmuntem Wielogórskim również układała się bardzo
dobrze. Zawsze była też wzajemna życzliwość. Za to wszystko serdecznie
podziękował.
Nowemu Staroście Dariuszowi Stopie pogratulował wyboru. Życzył Mu, aby
zachował co najmniej taką samą skuteczność jaką miał Starosta Zygmunt
Wielogórski, żeby Powiat dalej się rozwijał w takim tempie, w jakim rozwijał się
do tej pory. Odnosząc się do wypowiedzi Pana Dariusza Stopy odnośnie stawiania
sobie poprzeczki, jeszcze wyżej niż postawił ją Starosta Zygmunt Wielogórski
stwierdził, że bardzo dobrze świadczy to o nowym Staroście. Będzie trudno taki
cel osiągnąć, ale jest to możliwe. Stawianie sobie wysokich celów zawsze przynosi
dobre efekty.
Dyrektor Delegatury powiedział, że liczy na dobrą współpracę i liczy na to, że ta
nowa kadencja będzie dobrym czasem dla samorządu, będzie możliwość
korzystania ze środków Unijnych w nowej perspektywie finansowej. Miejmy też
nadzieję, że wrócą różnego rodzaju instrumenty finansowania bezpośrednio
z budżetu samorządu województwa.
Nie znany jest jeszcze wynik wyborów na Wicestarostę Siedleckiego, ale jeżeli
zgłoszony kandydat zostanie wybrany, to Delegatura w Siedlcach Urzędu
Marszałkowskiego straci bardzo dobrego pracownika, gdyż Pan Michał Okniński
przez ostatnie kilka lat był tu zatrudniony. Ciężko Go będzie zastąpić. Jest jednak
przekonany, że jeżeli zostanie wybrany na Wicestarostę Siedleckiego,
to doświadczenie, które nabył w samorządzie województwa będzie
wykorzystywał w dalszej pracy w samorządzie powiatowym. Jest przekonany
o tym, że będzie wspierał Starostę w Jego działaniach.
Jeszcze raz życzył wszystkim wszystkiego dobrego w sprawowaniu nowych
funkcji.
Wójt Gminy Korczew Sławomir Wasilczuk w związku z zakończeniem pracy na
stanowisku
Starosty
Siedleckiego
podziękował
Panu
Zygmuntowi
Wielogórskiemu za bardzo dobrą i owocną współpracę w całej kadencji
rozpoczętą w roku 2006. Współpraca ta przyniosła konkretne rezultaty
z korzyścią dla mieszkańców Gminy Korczew, a więc i Powiatu Siedleckiego.
Samorządy gminne i powiatowe są na siebie zdane. Nie da się wykonywać prac
samorządowych bez wsparcia, wzajemnej pomocy i uzupełniania. Ważne jest to,
że potrafiliśmy szukać tego, co nas łączy, a nie dzieli. Przez ostatnie dwie
kadencje współpraca Gminy Korczew z Powiatem Siedleckim była bardzo dobra.

- 18 Jeszcze
raz
podziękował
Staroście
Zygmuntowi
Wielogórskiemu
i współpracownikom, że przez kilka lat udało się wspólnie zrealizować ważne
tematy dla Gminy i Powiatu, w tym wiele ważnych inwestycji. Życzył Panu
Zygmuntowi Wielogórskiemu realizacji dalszych planów i zamierzeń zarówno
osobistych jak i zawodowych, ale najwięcej zdrowia i zasłużonego odpoczynku po
wieloletniej, tak odpowiedzialnej pracy zawodowej.
Pan Zygmunt Wielogórski podziękował za życzenia. Podkreślił, że rozwój
Gminy Korczew jest przede wszystkim zasługą jej Wójta. Gmina Korczew
wylansowała się na pierwsze miejsce pod względem stanu dróg.
Wiceprzewodniczący Rady w związku z powrotem na salę obrad Komisji
Skrutacyjnej udzielił głosu jej Przewodniczącemu, celem ogłoszenia wyników
wyborów.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Andrzej Wróbel odczytał Protokół
Nr 3 z przeprowadzonego głosowania i ustalenia wyników głosowania w sprawie
wyboru Wicestarosty Siedleckiego stanowiący załącznik nr 23 do niniejszego
protokółu.
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że Komisja przygotowała i wydała 21 Kart do
głosowania z imieniem i nazwiskiem kandydata na Wicestarostę. W głosowaniu
tajnym wzięło udział 21 Radnych. Oddano 21 głosów ważnych. Głosów
nieważnych nie było. Kandydat na Wicestarostę Siedleckiego Michał Okniński
otrzymał 15 głosów „za”, 1 głos „przeciw” i 5 głosów „wstrzymujących się”.
Komisja stwierdziła, że bezwzględną większością
Siedleckim został wybrany Pan Michał Okniński.

głosów

Wicestarostą

Wiceprzewodniczący Rady Marek Plichta podziękował Przewodniczącemu
Komisji Skrutacyjnej za przedstawienie wyników głosowania. Stwierdził, że na
Wicestarostę Siedleckiego został wybrany Pan Michał Okniński.
Po wpisaniu do projektu uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Siedleckiego
imienia i nazwiska Wicestarosty, stanowiącego załącznik nr 24 do niniejszego
protokółu odczytał tą Uchwałę.
(Uchwała Nr III/23/2015 w sprawie wyboru Wicestarosty Siedleckiego stanowi
załącznik nr 25 do niniejszego protokółu).
Po tej formalności poprosił nowo wybranego Wicestarostę o złożenie
Ślubowania.
Po odśpiewaniu Hymnu, Wicestarosta Siedlecki Michał Okniński złożył
i podpisał ślubowanie, które stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokółu.
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i swoim własnym pogratulował Michałowi Oknińskiemu wyboru na stanowisko
Wicestarosty Siedleckiego i życzył wielu satysfakcji z wykonywanej pracy.
Następnie udzielił Mu głosu.
Wicestarosta Siedlecki Michał Okniński podziękował Staroście za zgłoszenie
Jego kandydatury na funkcję Wicestrosty, co świadczy, że chce z Nim
współpracować. Radnym podziękował za powierzone zaufanie, którego postara
się nie zawieźć i swoją funkcję pełnić dobrze. Jako najmłodszy wiekiem Radny,
nie może pochwalić się zbyt bogatym doświadczeniem zawodowym, ale jest
w pełni sił i chęci do pracy. Działania Starosty będzie wspierał we wszelkich
sprawach.
Ad. 14.
Wiceprzewodniczący Rady Marek Plichta przystąpił do realizacji punktu 14,
tj. „Wybór członków Zarządu Powiatu”. Poprosił Starostę Siedleckiego Dariusza
Stopę o zgłaszanie kandydatur na członków Zarządu.
Starosta Siedlecki Dariusz Stopa pogratulował Michałowi Oknińskiego wyboru
na Wicestarostę. Jest pewien, że będzie się Im bardzo dobrze współpracowało.
Na członków Zarządu zgłosił Radnego Mieczysława Ślaza, Radną Małgorzatę
Stolarzewską-Sierakowską i Radnego Piotra Dymowskiego.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał wszystkich kandydatów, czy wyrażają zgodę
na kandydowanie ?
Radny Mieczysław Ślaz wyraził zgodę na kandydowanie.
Radna Małgorzata
kandydowanie.

Stolarzewska-Sierakowska

wyraziła

zgodę

na

Radny Piotr Dymowski wyraził zgodę na kandydowanie.
Wiceprzewodniczący Rady Marek Plichta poprosił Komisję Skrutacyjną
o przygotowanie kart do głosowania. Wykorzystując ten czas zapytał, czy ktoś
chciałby zabrać głos ?
Radny Jan Kuć powiedział, że wspomina rok 1990, kiedy to wójtowie
obejmowali swoje funkcje, jako ludzie z różnym stopniem doświadczenia. W tym
trudnym okresie każdy mógł liczyć na pomoc Pana Zygmunta Wielogórskiego,
któremu teraz chciałby za wszystko podziękować. Podkreślił, że osobiście dobrze
wspomina ten czas.
Komisja Skrutacyjna powróciła na salę obrad więc Wiceprzewodniczący Rady
udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji.
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przygotowała 21 kart do głosowania. Na każdej karcie są imiona i nazwiska
zgłoszonych trzech kandydatów na członka Zarządu.
Przy każdym nazwisku znajduje się trzy puste krateczki dające możliwość
oddania głosu: „za”, „przeciw”, „wstrzymujący się”. Wszystkie karty
opieczętowane zostały pieczątką z napisem „Rada Powiatu w Siedlcach”. Każdy
otrzyma jedną kartę do głosowania. Wybieramy trzech członków Zarządu.
Aby głos był ważnie oddany należy postawić znak „X” tylko w jednej kratce przy
każdym nazwisku.
W przypadku nie postawienia znaku „X” w żadnej krateczce lub postawienie
więcej niż jeden znak „X” przy każdym nazwisku głos będzie uznany na nie
ważny. Dokonanie jakichkolwiek zapisów spowoduje, że głos również będzie nie
ważny.
Po tym wyjaśnieniu, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zapytał, czy są jakieś
pytania do Komisji ?
Stwierdziwszy, że pytań nie ma, co oznacza, że wszystko jest dla każdego jasne,
poprosił członka Komisji Skrutacyjnej Marka Gorzałę o pokazanie, że urna,
do której będą wrzucane głosy, jest pusta. Następnie Komisja zakleiła urnę. Karty
zostały rozdane. Każdy Radny wyczytywany wg alfabetycznej kolejności wrzucał
swój głos do urny.
Po przeprowadzonym głosowaniu Wiceprzewodniczący Rady poprosił Komisję
Skrutacyjną o obliczenie oddanych głosów.
O godzinie 1510 ogłosił 5-cio minutową przerwę w obradach.
O godzinie 1515 wznowił obrady po przerwie. Stwierdził, że bierze w nich udział
21 Radnych. Udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Amdrzej Wróbel odczytał Protokół
Nr 4 z przeprowadzonego głosowania i ustalenia wyników głosowania w sprawie
wyboru członków Zarządu Powiatu, stanowiący załącznik Nr 27 do niniejszego
protokółu.
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że Komisja przygotowała 21 kart z imionami
i nazwiskami trzech kandydatów na członków Zarządu. Podczas głosowania
obecnych było 21 Radnych. W głosowaniu tajnym poszczególni kandydaci
otrzymali następującą ilość głosów:
Radny Piotr Dymowski otrzymał 12 głosów „za”, 6 głosów „przeciwnych”
i 3 głosy ,„wstrzymujące się”.
Radna Małgorzata Stolarzewska-Sierakowska otrzymała: 15 głosów „za”, 1 głos
„przeciw”, 4 głosy„ wstrzymujące się”, jeden głos nieważny.

- 21 Radny Mieczysław Ślaz – 15 głosów „za”, 3 głosy „przeciw”, 3 głosy
„wstrzymujące się”.
Komisja stwierdziła, że członkami Zarządu Powiatu zostali wybrani: Radny Piotr
Dymowski, Radna Małgorzata Stolarzewska-Sierakowska i Radny Mieczysław
Ślaz.
O głos poprosił Radny Mieczysław Ślaz, któremu Przewodniczący udzielił głosu.
Radny Mieczysław Ślaz w związku z wyborem na członka Zarządu zrezygnował
z pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska oraz członka Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki
Społecznej.
Wiceprzewodniczący Rady Marek Plichta podziękował Przewodniczącemu
Komisji Skrutacyjnej za przedstawienie wyników głosowania. Po wpisaniu do
projektu uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu, stanowiącego załącznik
nr 28 do niniejszego protokółu, imion i nazwisk członków Zarządu: Piotra
Dymowskiego, Magorzaty Stolarzewskiej-Sierakowskiej i Mieczysława Ślaza
odczytał tą uchwałę.
(Uchwała Nr III/24/2015 w sprawie wyboru Członków Zarządu stanowi
załącznik nr 29 do niniejszego protokółu).
W tym momencie, Wiceprzewodniczący Rady podziękował Komisji
Skrutacyjnej za pracę. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przekazał
Wiceprzewodniczącemu Rady Protokół Nr 5 (załącznik nr 30) Komisji
Skrutacyjnej z przekazania kart do głosowania w sprawie wyboru Starosty,
Wicestarosty i członków Zarządu Powiatu, Karty do głosowania na Starostę
(załącznik nr 31) do protokółu, Karty do głosowania na Wicestarostę (załącznik
nr 32 do protokółu, Karty do głosowania na członków Zarządu (załącznik
nr 33) do niniejszego protokółu.
Ad. 15.
Wiceprzewodniczący Rady Marek Plichta przystąpił do realizacji punktu 15,
tj. “Podjęcie Uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Siedleckiego”. (Projekt
tej uchwały stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokółu)
Poinformował, że wynagrodzenie Starosty składa się z trzech podstawowych
składników. Proponuje się wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5.500 złotych,
dodatek funkcyjny w wysokości 1.500 złotych i dodatek za wysługę lat
w wysokości 11 % wynagrodzenia zasadniczego, tj. 605 złotych. Łącznie
wynagrodzenie miesięczne będzie wynosiło 7.605 złotych. Zapytał, czy są jakieś
pytania ?
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podjęciem przedmiotowej uchwały ?
- „za” podjęciem tej uchwały głosowało 21 Radnych.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21
Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr III/25/2015 w sprawie
wynagrodzenia Starosty Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 35 do
niniejszego protokółu.
Ad. 16.
Wiceprzewodniczący Rady Marek Plichta przystąpił do realizacji punktu 16,
tj.: “Podjęcie Uchwały w sprawie przyznania Staroście Siedleckiemu dodatku
specjalnego”. Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 36 do niniejszego
protokółu. Poinformował, że proponuje przyznać Staroście dodatek funkcyjny
w wysokości 2.800 złotych miesięcznie. Następnie zapytał, czy są pytania ?
Stwierdziwszy, że pytań nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
podjęciem przedmiotowej uchwały ?
- „za” podjęciem uchwały głosowało 20 Radnych.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności
21 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr III/26/2015 w sprawie przyznania
Staroście Siedleckiemu dodatku specjalnego. Stanowi ona załącznik nr 37 do
niniejszego protokółu.
Ad. 17.
Wiceprzewodniczący Rady Marek Plichta przystąpił do realizacji punktu 17,
tj.: “Podjęcie uchwały w sprawie Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok”.
(Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokółu)
Poinformował, że projekt tej uchwały wraz z Planem Kontroli przygotowała
Komisja Rewizyjna. Następnie zapytał, czy są pytania ?
Stwierdziwszy, że pytań nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
podjęciem uchwały w sprawie Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok ?
- „za” podjęciem uchwały głosowało 21 Radnych.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, iż Rada Powiatu w obecności 21 Radnych
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr III/27/2015 w sprawie Planu Kontroli Komisji
Rewizyjnej na 2015 rok. Stanowi ona załącznik nr 39 do niniejszego protokółu.
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Wiceprzewodniczący Rady Marek Plichta przystąpił do realizacji punktu 18,
tj. “Podjęcie uchwały w sprawie Planów Pracy Komisji Rady Powiatu na 2015 rok.
Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokółu).
Poinformował, że wszystkie Komisje merytoryczne przyjęły plany pracy swoich
Komisji. Następnie zapytał, czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać głos ?
Stwierdziwszy, że nikt nie wyraził chęci zabrania głosu, przystąpił do głosowania.
Zapytał, kto jest za podjęciem tej uchwały ?
- „za” podjęciem tej uchwały głosowało 21 Radnych.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21Radnych
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr III/28/2015 w sprawie Planów Pracy Komisji
Rady Powiatu na 2015 rok. Stanowi ona załącznik nr 41 do niniejszego
protokółu.
Ad. 19.
Wiceprzewodniczący Rady Marek Plichta przystąpił do realizacji punktu 19,
tj. „Informacja Przewodniczącego Rady”. Poinformował Radnych, że w dniu
dzisiejszym Radny Bartłomiej Kurkus złożył pismo, w którym informuje,
że Radny Sławomir Piotrowski został wybrany na funkcję Wiceprzewodniczącego
Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość.
Ad. 20.
Wiceprzewodniczący Rady Marek Plichta przystąpił do realizacji punktu 20,
tj. „Interpelacje i zapytania radnych”.
Radny Sławomir Piotrowski zapytał, czy sesje mogą rozpoczynać się o godzinie
1400, a nie o godzinie 1300 ?
Wiceprzewodniczący Rady odpowiedział, że nie będzie z tym chyba problemu.
Radny Grzegorz Pomikło poprosił o informację na temat Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim. Zapytał, czy zmiana na
stanowisku dyrektora wynika z zakończenia dochodzenia przez Prokuraturę
i potwierdzenia zarzutów postawionych przez pracowników ? Zapytał również,
czy Starostwo prowadziło jakąś kontrolę wewnętrzną w tej placówce ?
Pan Zygmunt Wielogórski wyjaśnił, że Starostwo nie prowadziło żadnej
kantorki wewnętrznej w tej placówce, wychodząc z założenia, że nie bardzo jest
co kontrolować, gdyż dokumenty są w organie prowadzącym dochodzenie.
Podkreślił, że jest to dochodzenie prowadzone w sprawie. Na dzień dzisiejszy
nikomu nie postawiono zarzutów.
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w tym, że w Poradni nie był wyznaczony zastępca Pani Dyrektor, który mógłby
kierować jednostką podczas Jej nieobecności. W trybie pilnym wyznaczona
została osoba zastępująca dyrektora. Zarząd podjął jednocześnie decyzję
o rozpoczęciu procedury odwołania Pani Dyrektor ze stanowiska, ponieważ
utraciła Ona zdolność do zarządzania jednostką z powodu odcięcia się 21 osób
od współpracy z Panią Dyrektor. Najlepszym sposobem do zażegnania konfliktu
było wprowadzenie osoby z zewnątrz.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos ?
Ponieważ nikt z Radnych nie wyraził chęci zabrania głosu, stwierdził, że punkt
ten został wyczerpany.
Ad. 21.
Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 20 ust. 6 Statutu Powiatu
Siedleckiego o godzinie 1540 Wiceprzewodniczący Rady zakończył obrady
wypowiadając formułę: „Zamykam III Sesję Rady Powiatu Siedleckiego”.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczył:

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Michał Okniński

Protokółowała:
/-/ Hanna Krupa

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Marek Plichta

