
RADA POWIATU 
 w SIEDLCACH 

  BR.0002.6.2015 

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 

z VIII Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, 

odbytej w dniu 13 lipca 2015 roku 

w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. 

__________________________________________________ 
 

 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski o godzinie 1300 otworzył sesję wypowiadając 

formułę: „Otwieram VIII nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Siedlcach”. Powitał członków 

Zarządu, Radnych oraz wszystkie przybyłe na dzisiejszą sesję osoby i media. Poinformował,  

że sesja ta została zwołana na wniosek Zarządu Powiatu.  

Na podstawie listy obecności stwierdził, że w Sesji bierze udział 16 Radnych, co wobec  

21 osobowego składu Rady stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał, wniosków  

i wydawania opinii. Nieobecność swoją usprawiedliwili Radni: Piotr Dymowski, Bartłomiej Kurkus, 

Michał Okniński, Marian Sekulski, Małgorzata Stolarzewska-Sierakowska. 

(Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu). 

Do pełnienia funkcji sekretarzy podczas dzisiejszych obrad wyznaczył Radnego Benona Kuklę  

i Radnego Marka Gorzałę. Zapytał Ich, czy wyrażają na to zgodę ? 

Obaj Radni wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. 

Ad. 2. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 2 punktu porządku obrad,  

tj. „Wnioski do porządku obrad”. Nadmienił, że zawiadomienie o terminie i miejscu sesji  

wraz z porządkiem obrad i dołączonymi do niego projektami uchwał otrzymali wszyscy Radni. 

Zapytał, czy są jakieś wnioski ? 

Ponieważ wniosków nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem dzisiejszego 

porządku obrad ? 

 - „za” przyjęciem porządku obrad głosowało 16 Radnych 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności  

16 Radnych jednogłośnie przyjęła porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Wnioski do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokółu z VII Sesji Rady Powiatu. 
4. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.  
5. Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego zdania powiatu 

z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych. 
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6. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Powiatu 

Siedleckiego.  
7. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Powiatu Siedleckiego do składu Rady 

Społecznej działającej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach. 
8. Interpelacje i zapytania Radnych. 
9. Zakończenie obrad. 

Ad.  3.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 3, tj. „Przyjęcie 

protokółu z VII Sesji Rady Powiatu”. Nadmienił, że protokół z ostatniej sesji był tradycyjnie 

wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Zapytał, czy ktoś chciałby zgłosić jakieś uwagi ?  

Ponieważ uwag nikt nie zgłosił, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem Protokółu 

z VII sesji Rady Powiatu ? 

 - „za” przyjęciem ;protokółu głosowało 16 Radnych 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Protokół z VII Sesji Rady Powiatu w Siedlcach został przez 

Radę Powiatu przyjęty jednogłośnie. 

Ad.  4.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 4 porządku obrad,  

tj.: „Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości”. Poinformował,  

że projekt tej Uchwały (załącznik nr 2 do protokółu) pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu  

i Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. Następnie zapytał, czy ktoś  

w tym punkcie chciałby zabrać głos ? 

Radny Kazimierz Prochenka zapytał, czy w kwocie 2.800.000 złotych dochodów ze sprzedaży 

nieruchomości są uwzględnione budowle, czy tylko nieruchomość ? 

Starosta Siedlecki Dariusz Stopa odpowiedział, że kwota ta zawiera wszystko. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos ?  

Stwierdziwszy, że nikt nie wyraził chęci zabrania głosu, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest 

za podjęciem Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ? 

 - „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 16 Radnych 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności  

16 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VIII/62/2015. Stanowi ona załącznik nr 3 do 

niniejszego protokółu. 

Ad. 5.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 5, tj. „Podjęcie 

Uchwały w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego zdania powiatu z zakresu 

letniego utrzymania dróg powiatowych”.  
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Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 4 do protokółu) był rozpatrywany przez 

Komisję Budżetu i Komisję Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. Komisje  

te wydały opinię pozytywną. Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby jeszcze zabrać 

głos ? 

Radny Grzegorz Pomikło zapytał, czy zaproponowane kwoty na wykonanie tego zadania były 

wcześniej konsultowane z gminami ? 

Starosta Siedlecki Dariusz Stopa odpowiedział, że odnośnie wysokości dotacji przeprowadzona 

była rozmowa z wójtami. Kwoty te naliczane są według podobnych zasad, jak na zimowe 

utrzymanie dróg.  

Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze pytania ? 

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

w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego zdania powiatu z zakresu letniego 

utrzymania dróg powiatowych ? 

 - „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 16 Radnych 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności  

16 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VIII/63/2015 w sprawie powierzenia gminom  

z terenu powiatu siedleckiego zdania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych. 

Stanowi ona załącznik nr 5 do niniejszego protokółu. 

Ad. 6.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 6, tj. „Podjęcie 

Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Powiatu Siedleckiego”.  

Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 6 do protokółu) był rozpatrywany i pozytywnie 

zaopiniowany przez Komisję Budżetu. Zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos ? 

Stwierdziwszy, że nikt nie wyraził chęci zabrania głosu, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest 

za podjęciem Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Powiatu 

Siedleckiego? 

 - „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 16 Radnych 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności  

16 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VIII/64/2015 w sprawie dokonania zmian w Uchwale 

Budżetowej na 2015 rok Powiatu Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 7 do niniejszego 

protokółu. 

Ad. 7.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 7, tj. „Podjęcie 

Uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Powiatu Siedleckiego do składu Rady Społecznej 

działającej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach”.  
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(Projekt tej Uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokółu) Poinformował, że nad wyborem 

kandydatów zastanawiała się Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. 

Komisja ta postanowiła na przedstawicieli do składu Rady wybrać kandydaturę Radnego Benona 

Kukli i Radnego Sławomira Piotrowskiego. Następnie zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby 

zabrać głos ? 

Stwierdziwszy, że chętnych do zabrania głosu nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest 

za wyborem Radnego Benona Kukli i Radnego Sławomira Piotrowskiego na przedstawicieli 

Powiatu Siedleckiego do składu Rady Społecznej  ? 

 - „za” wyborem zgłoszonych kandydatów głosowało 16 Radnych 

Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 16 Radnych jednogłośnie opowiedziała 

się o wyborze zgłoszonych kandydatów. Następnie Przewodniczący Rady wpisał imiona i nazwiska 

kandydatów Benona Kukli i Sławomira Piotrowskiego do projektu Uchwały i przystąpił do 

głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem Uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Powiatu 

Siedleckiego do składu Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej w Siedlcach ? 

 - „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 16 Radnych 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności  

16 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VIII/65/2015 w sprawie wyboru przedstawicieli 

Powiatu Siedleckiego do składu Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Publicznym 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach. Stanowi ona załącznik nr 9 do niniejszego protokółu. 

Ad. 8. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 8, tj. „Interpelacje  

i zapytania radnych”. Zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos ? 

Radna Małgorzata Cepek zapytała, kiedy będą koszone pasy przy drogach powiatowych ? 

Głownie chodzi o drogę Rakowiec – Domanice i Żelków. 

Z-ca Kierownika Wydziału Dróg Alfred Potyra odpowiedział, że droga Rakowiec – Domanice 

była już wykaszana. Zrobiona jest również cała Gmina Wodynie i Skórzec. Zostało do koszenia 

Pieńki – Jagodne, Bojmie, Broszków – Żuków, Opole – Niwiski – Kisielany, Opole – Wyłazy – 

Niwiski. Koszenie odbywa się cały czas na dwie zmiany.   

Radna Małgorzata Cepek stwierdziła, że w Żelkowie odcinek drogi, który należy do Gminy Siedlce 

nie jest wykoszony.  

Z-ca Kierownika Wydziału Dróg Alfred Potyra powiedział, że to sprawdzi.  

Radny Sławomir Piotrowski poprosił o usunięcie krzaków na ulicy Fabrycznej w Stoku Lackim. 

Należy też przyciąć drzewa, które znajdują się nad jezdnią i chodnikami  do wysokości 4 metrów.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski zapytał,  czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos ? 
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Po chwili stwierdził, że chętnych do zabrania głosu nie ma, co oznacza, że punkt ten został 

wyczerpany. 

Ad. 9.  

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

o godzinie 1420 Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski zakończył obrady wypowiadając 

formułę: „Zamykam VIII nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu Siedleckiego”.  

  Na tym protokół zakończono.  

 

                                                      Przewodniczył: 

 

         PRZEWODNICZĄCY RADY 

                                            
       /-/  Zygmunt Wielogórski  

 

 Protokółowała: 

/-/ Hanna Krupa 

 


