
RADA POWIATU 
   w Siedlcach 

BR.0002.7.2015 

PROTOKÓŁ 

z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach,  

odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku  

w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, 

ul. Piłsudskiego 40. 

 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski o godzinie 1400 otworzył Sesję 

wypowiadając formułę: „Otwieram IX Sesję nadzwyczajną Rady Powiatu  

w Siedlcach”. Bardzo serdecznie przywitał wszystkich przybyłych gości, Starostę 

Siedleckiego Dariusza Stopę, Wicestarostę Siedleckiego Michała Oknińskiego oraz 

Mieczysława Ślaza członka Zarządu. Panią Pelagię Piątek Skarbnika Powiatu,  Pana 

Andrzeja Rymuzę Sekretarza Powiatu, Radnych oraz środki masowego przekazu.  

 Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział  14  Radnych, co 

wobec ustawowego składu Rady, wynoszącego 21 osób stanowi quorum do 

podejmowania prawomocnych uchwał, wniosków i wydawania opinii. Radni Piotr 

Dymowski, Jan Kuć, Marek Plichta, Grzegorz Pomikło, Kazimierz Prochenka, Marian 

Sekulski i Małgorzata Stolarzewska  - Sierakowska usprawiedliwili swoją nieobecność. 

 

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

 Do pełnienia funkcji sekretarzy podczas obrad wyznaczył Radnych Benona Kuklę  

i Sławomira Piotrowskiego. Zapytał, czy wyrażają 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”.  

 Poinformował, że Sesja została zwołana na wniosek Zarządu. Nadmienił, że 

porządek dzisiejszych obrad z dołączonymi do niego projektami uchwał otrzymali 

wszyscy Radni  wraz  z  zawiadomieniem o terminie sesji. Ponieważ nikt nie złożył 

innych propozycji do porządku obrad przystąpił do jego realizacji w przyjętej 

kolejności:  
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1. Otwarcie obrad. 

2. Wnioski do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Powiatu. 

4. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2015 – 2018.  

5. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 

rok Powiatu Siedleckiego. 

6. 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 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

7. Interpelacje i zapytania Radnych. 

8. Zakończenie obrad. 

Ad. 3. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji  

3 punktu porządku obrad - tj. „Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Powiatu”. 

Nadmienił, że protokół z ostatniej sesji Rady był do wglądu w Biurze Rady.  

Ponieważ do dnia dzisiejszego nie wpłynęły, co do jego treści, żadne uwagi ani 

wnioski przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem protokołu  

z VIII Sesji Rady Powiatu w Siedlcach? 

 

 - „za” przyjęciem protokołu głosowało 14 Radnych. 

 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, iż Rada Powiatu  

w obecności 14 Radnych, jednogłośnie przyjęła Protokół z VIII Sesji Rady Powiatu  

w Siedlcach. 

 

Ad. 4. 

 Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski - po wyczerpaniu porządku obrad  

w punkcie 3, przystąpił do realizacji punktu 4 tj.: „Podjęcie Uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata  
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2015 – 2018. Nadmienił, że projekt tej Uchwały otrzymali wszyscy Radni. (Stanowi on 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).  

 

 Zapytał, czy są pytania odnośnie przedstawionego projektu Uchwały? 

Stwierdziwszy, że nie ma głosów w dyskusji, poinformował, że jest pozytywna opinia 

Komisji Budżetu w tej sprawie, następnie odczytał projekt Uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 

2015 -2018 i przystąpił do głosowania. Zapytał, kto z Radnych jest za podjęciem tej 

Uchwały? 

 

 - „za” podjęciem Uchwały głosowało  14 Radnych 

 

 Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski  stwierdził, że Rada Powiatu  

w obecności 14 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr IX/66/2015 Rady Powiatu 

w Siedlcach z dnia 11 sierpnia  2015 roku. (Stanowi ona załącznik nr 3 do niniejszego 

protokołu.)  

Ad. 5. 

 Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski po wyczerpaniu porządku obrad  

w punkcie 4, przystąpił do realizacji punktu 5 tj.: „Podjęcie Uchwały w sprawie 

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

Poinformował, że projekt tej Uchwały Radni otrzymali wraz z zawiadomieniem  

o terminie Sesji.  (Stanowi on załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).  

 Nad projektem tej Uchwały pracowała Komisja Budżetu i wydała pozytywną 

opinię.  

 Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie ?  

 Stwierdziwszy, że nie ma głosów w dyskusji, odczytał projekt Uchwały w sprawie 

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Powiatu Siedleckiego i zadał 

pytanie, kto jest za podjęciem tej Uchwały? 

 

 - „za” podjęciem Uchwały głosowało 14 Radnych 
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 Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski  stwierdził, że Rada Powiatu  

w obecności 14 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr IX/67/2015 Rady Powiatu 

w Siedlcach z dnia 11 sierpnia 2015 roku . (Stanowi ona załącznik nr 5 do niniejszego 

protokołu.)  

Ad. 6. 

 Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski po wyczerpaniu porządku obrad  

w punkcie 5, przystąpił do realizacji punktu 6 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 Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2015 roku”.  

 Poinformował, że projekt tej Uchwały Radni otrzymali wraz z zawiadomieniem  

o terminie Sesji.  (Stanowi on załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).  

 Nad projektem tej Uchwały pracowała Komisja Budżetu i wydała pozytywną 

opinię. Następnie poinformował, że w dniu dzisiejszym Radni otrzymali opinię 

Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych i nadmienił, że 

opinia jest pozytywna. 

 

 Opinia 4/2015 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

przy Staroście Siedleckim w sprawie zmiany planu finansowego przychodów  

i wydatków ze środków PFRON w 2015 r. na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

społecznej osób niepełnosprawnych stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu) 

Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie ?  

 

 Stwierdziwszy, że nie ma głosów w dyskusji, odczytał projekt 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 Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2015 roku i zadał pytanie, kto jest za podjęciem tej Uchwały? 

 

 - „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 14 Radnych 
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 Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski  stwierdził, że Rada Powiatu  

w obecności 14 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr IX/68/2015 Rady Powiatu 

w Siedlcach z dnia 11 sierpnia 2015 roku . (Stanowi ona załącznik nr 8 do niniejszego 

protokołu.)  

Ad. 7. 

 Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski po zrealizowaniu punktu 6 

porządku obrad, przystąpił do realizacji punktu 7, tj.: „Interpelacje i zapytania 

Radnych”.  

 Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie? Następnie udzielił głosu 

Radnemu Bartłomiejowi Kurkusowi. 

 

 Radny Bartłomiej Kurkus – zadał pytanie dotyczące podjętej na poprzedniej 

Sesji uchwały w sprawie letniego utrzymania dróg powiatowych. Czy są ustalone 

kryteria i zakres prac jakie będą wykonywane ? 

 

 Pan Dariusz Stopa – Starosta Siedlecki - odpowiedział, że na dzień dzisiejszy  

nie wszystkie gminy podjęły uchwały w tej sprawie. Zakres prac wskazuje Powiat, 

dotyczy przede wszystkim  wycinki krzewów.  

 

 Radny Wiesław Klimek – zapytał, czego dotyczą znaki na drodze namalowane 

czerwoną farbą ?  

 

 Pani Bożena Zbieć – Kierownik Wydziału Dróg – odpowiedziała, że oznacza 

się w ten sposób ubytki na drodze przeznaczone do remontu.. Nie koniecznie muszą 

być zaznaczone czerwoną farbą.  

       

 Radny Marek Gorzała – zapytał, czy w ramach zadań letniego utrzymania dróg 

można zlecić Gminom czyszczenie znaków drogowych. 

 

 Pan Dariusz Stopa – Starosta Siedlecki – odpowiedział, że takie prace mogą 

wykonywać nasze ekipy drogowe. Należy tylko informować o takiej potrzebie Wydział 

Dróg.  
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  Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski -  zapytał, czy ktoś chciałby 

jeszcze zabrać głos. Po chwili stwierdził, że więcej interpelacji ani zapytań nie ma, co 

oznacza, że punkt ten został wyczerpany.  

 

Ad. 7. 

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

Siedleckiego o godzinie 1330 Przewodniczący Rady zakończył obrady wypowiadając 

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

 

               Na tym protokół zakończono.  

                                                              Przewodniczył: 

 

                                                                                                                       PRZEWODNICZĄCY RADY                     

                                                                                                       /-/ Zygmunt Wielogórski 

                                                                     

   Protokołowała: 

 

/-/ Anna Napiórkowska 


