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Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski o godzinie 1300 otworzył sesję wypowiadając formułę: 

„Otwieram X 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 18 Radnych, co wobec  

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

i wydawania opinii. Nieobecność swoją usprawiedliwiła Radna Józefa Rychlik, Radna Małgorzata 

Stolarzewska - Sierakowska i Radny Marian Sekulski. 

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

Do pełnienia funkcji sekretarzy podczas dzisiejszych obrad wyznaczył Radnego Sławomira 

Piotrowskiego i Radnego Andrzeja Wróbla. 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 17  Radnych 
 - „przeciw”          0 
 - „wstrzymujących się”   - 1  Radny 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności  

18 Radnych 17 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym się”  przyjęła 

porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Wnioski do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokółu z IX Sesji Rady Powiatu. 
4. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy. 
5. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na założenie Spółdzielni Socjalnej Serwis 

Komunalny z siedzibą w Wodyniach. 
6. Interpelacje i zapytania Radnych. 
7. Zakończenie obrad. 
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Ad.  3.  

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

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

do wglądu w Biurze Rady. Zapytał, czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać głos ?  

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

przyjęciem Protokółu z IX sesji Rady Powiatu ? 

 - „za” przyjęciem ;protokółu głosowało 18 Radnych 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Protokół z IX 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 bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy”. Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 2 do protokółu) pozytywnie 

zaopiniowała Komisja Budżetu i Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. 

Zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos ? 

Radny Slawomir Piotrowski zapytał, w jakiej fazie znajdują się dokumenty przygotowywane do 

sprzedania tej nieruchomości ?  

Starosta Siedlecki Dariusz Stopa odpowiedział, że do zamknięcia całej procedury trzeba zachować 

narzucone ustawami terminy. Ze wstępnych wyliczeń wynika, że pod koniec listopada br. będzie 

można przeprowadzić przetarg.   

Radny Bartłomiej Kurkus stwierdził, że o tej sprawie wszyscy wiedzieli już w ubiegłym roku,  

albo jeszcze wcześniej. Choćby w momencie podpisania umowy dzierżawy. Był więc czas na 

zachowanie wszystkich procedur prawnych. Uważa, że wskutek zaniedbania nie zostało to w 

odpowiednim czasie zrobione. Może nie jest to wielka sprawa, bo jedynym plusem w całej tej sprawie 

jest to, że za dalsze trzy miesiące dzierżawy będziemy mieli dodatkowe pieniądze.    

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski wyjaśnił, że w międzyczasie wydarzyło się jeszcze 

kilka  spraw. Działki zostały podzielone w korzystny sposób dla Starostwa. Ponieważ mieszkali tam 

ludzie, do sprzedaży tej nieruchomości trzeba było podchodzić ze szczególną ostrożnością. Ponadto 

nie ma gwarancji, że sprzedamy tą nieruchomość, jeżeli cena będzie dla nas nie korzystna. Nie 

musimy się spieszyć.  

Radny Bartłomiej Kurkus stwierdził, że całe zamieszanie wynika z nieprecyzyjnych pism, jakie 

otrzymują Radni. Gdyby w nich zawarte były informacje, że chodzi o sprawy wartościowe  

i podziałowe, to może nie byłoby tyle wątpliwości. 

Radny Kazimierz Prochenka nawiązując do wypowiedzi Przewodniczącego Rady, który powiedział, 

że nie musimy się spieszyć, pamięta, że kwota ze sprzedaży była zaplanowana już  

w budżecie na ten rok. Jeśli w tym roku nie będzie sprzedana, to znaczy, że trzeba będzie 

wprowadzać korektę do budżetu. Zapytał, czy do końca roku dojdzie do sprzedania ?    
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Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski odpowiedział, że z końcem listopada ma być 

przeprowadzona transakcja sprzedaży, chyba, że nie będzie kontrahenta, bądź kontrahenci będą 

zainteresowani niższą ceną, to do sprzedaży nie dojdzie, co będzie oznaczało wprowadzenie korekty 

do budżetu. 

Radny Slawomir Piotrowski zapytał, na jaką kwotę szacowana jest ta działka ?  

Starosta Siedlecki Dariusz Stopa odpowiedział, że mamy trzy działki, z których dwie sprzedane 

będą razem, a jedna oddzielnie. Te dwie działki w sumie są wyszacowane na kwotę 3.200.000 

złotych, a ta jedna na 1.300.000 złotych. Decyzją Zarządu została podniesiona kwota dwóch działek o 

200.000 złotych i tej trzeciej też o 200.000 złotych.  

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 bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy? 

 - „za” podjęciem tej uchwały głosowało 17 Radnych 
 - „przeciw”          0 
 - „wstrzymujących się”   - 1    Radny 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności  

18 Radnych 17 głosami „za” przy braku głosów „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym się”   podjęła 

Uchwałę Nr X/69/2015 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy Stanowi ona załącznik nr 3 do niniejszego protokółu. 

Ad. 5.  

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

w sprawie wyrażenia zgody na założenie Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny  

z siedzibą w Wodyniach”. Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 4 do protokółu)  

był rozpatrywany przez Komisję Budżetu i Komisję Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego  

i Rynku Pracy. Obie Komisje wydały opinię pozytywną. Zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby 

zabrać głos ? 

Radny Kazimierz Prochenka powiedział, że współwłaścicielami tej Spółdzielni będą Powiat Siedlecki 

i Gmina Wodynie. Zapewne będzie się to wiązało z naszej strony z jakimiś środkami. Zapytał, czy 

wiadomo już, jakie będą tego koszty ? Wiadomym jest, że pracownicy drogowi Starostwa wykonują 

prace na terenie całego Powiatu o tym charakterze, który ma wykonywać Spółdzielnia Socjalna. 

Zapytał, czy Spółdzielnia powstanie kosztem pracowników, którzy są zatrudnieni w Starostwie ?  

Starosta Siedlecki Dariusz Stopa wyjaśnił, że w przypadku podjęcia tej Uchwały Powiat byłby 

współzałożycielem Spółdzielni, dlatego musiałby wnieść swój wkład. Inicjatorem założenia Spółdzielni 

jest Gmina Wodynie, która wystąpiła do nas z taką ofertą.  Wysokość wkładu wstępnie ustalono po 

20.000 złotych. Jako współwłaściciel będziemy mogli zlecać Spółdzielni pewne zadania. Jeżeli chodzi 

o zatrudnienie, to dotyczy to tylko osób bezrobotnych, których część kosztów sfinansuje Urząd Pracy.  
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Powstanie Spółdzielni umożliwi również sięganie po pewne środki z zewnątrz. W czasie działalności 

będzie się ona sama finansowała. Spółdzielnia Socjalna będzie mogła realizować zadania publiczne 

w zakresie utrzymania czystości i porządku, utrzymania zieleni, drobnych robót drogowych itp. 

Ustawa nakazuje rozpoczęcie działalności od zatrudnienia minimum 5-ciu pracowników. W 

przyszłości może być zatrudnionych maksymalnie 10-ciu pracowników.  

Radny Kazimierz Prochenka powiedział, że Starosta może zlecać zadania swoim pracownikom, ale 

Spółdzielni chyba nie może tak sobie zlecać. Na to musi być ogłoszony przetarg. Samorządy miały już 

kiedyś Zakłady Komunalne i nie mogły bezpośrednio im zlecić wykonania pracy. Trzeba było 

przeprowadzać przetarg.   

Starosta Siedlecki Dariusz Stopa odpowiedział, że ta sprawa była już sprawdzana i z całą 

pewnością Powiat będzie mógł Spółdzielni zlecać zadania. W stosunku do Zakładów Komunalnych 

obowiązywała inna sytuacja prawna.  

Radny Jan Kuć zapytał, w jaki sposób będzie rozliczany wkład własny, który ma wynosić  

20.000 złotych ? Poprosił Starostę o ostrożność w zlecaniu Spółdzielni robót, żeby nie okazało się, że 

są one droższe od wykonywanych przez gminy.  

Radny Marek Gorzała zapytał, czy zatrudnieni w Spółdzielni bezrobotni będą z całego Powiatu, czy 

tylko z Gminy Wodynie ? 

Radny Wiesław Klimek zapytał, czy jest jakiś projekt Statutu Spółdzielni i kto go będzie zatwierdzał ?  

Starosta Siedlecki Dariusz Stopa odpowiedział, że projekt Statutu już jest, a zatrudniani bezrobotni 

mogą pochodzić z całego terenu Powiatu. Co do zadań zlecanych, to ma nadzieję,  

że nie będą one przepłacane. Tego będzie pilnował.  

Przewodniczący Rady powiedział, że wszystkie pytania są uzasadnione. Osobiście uważa,  

że Spółdzielnia Socjalna może przynieść pewne korzyści. Poprosił Wójta Gminy Wodynie, który złożył 

nam ofertę założenia Spółdzielni o zabranie głosu.   

Wójt Gminy Wodynie Wojciech Klepacki wyjaśnił, że udział w Spółdzielni wynosi  

po 20.000 złotych, a wkład po 1.000 złotych. W przypadku rozwiązania Spółdzielni udział będzie 

zwrócony. Spółdzielnie Socjalne są współfinansowane przez Unię Europejską, m.in. sprzętu. 

Samorząd nie jest czasami władny do tego, żeby móc zrealizować jakieś przedsięwzięcie  

z udziałem środków zewnętrznych i wtedy o takie środki będzie mogła ubiegać się Spółdzielnia. 

Docelowo mają być w niej dobre miejsca pracy. Zarówno Gmina jak i Powiat będzie stale przyglądać 

się, jakie zadania mogłaby ta Spółdzielnia otrzymywać i poszerzać zakres prac. Spółdzielnia może 

bez zamówień publicznych w trybie EXHAUST otrzymywać zlecenia.  

Z-ca Wójta Gminy Wodynie Hubert Pasiak poinformował, że Spółdzielnia w stu procentach jest 

samorządowa, ponieważ udziałowcem są dwa podmioty publiczne samorządowe. Te dwa podmioty 

mogą zlecać zadania.  
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Radny Jan Kuć stwierdził, że wątpliwość Jego budzi tryb bezprzetargowy, bo zlecenia w trybie 

bezprzetargowym były udzielane w celu ratowania podmiotu.    

Z-ca Wójta Gminy Wodynie Hubert Pasiak wyjaśnił, że zarówno Gmina jak i Powiat będą 

realizować swoje zadania za pomocą swojego podmiotu, a najważniejsza jest kwestia 

perspektywiczna. Unia Europejska już dawno mówiła, że na pomoc społeczną pieniądze publiczne są 

w Polsce źle wydawane. Nie można uzależniać ludzi od zasiłków, trzeba im dawać pracę.  

W związku z tym Spółdzielnia Socjalna podobnie jak Kluby i Centra Integracji Społecznej  

są podstawowymi narzędziami przez które Unia Europejska będzie chciała działać w zakresie pomocy 

społecznej. Należy się spodziewać, że środków na działalność Spółdzielni będzie dużo.  

W tym miejscu przedstawił Panią Lidię Korbus reprezentującą Ośrodek Wspierania Ekonomii 

Społecznej. Tak jest, że te podmioty ponieważ zatrudniają osoby zagrożone wykluczeniem 

społecznym mają dodatkowe prawa i dodatkowe możliwości.  

Radny Jan Kuć powiedział, że jako członek założyciel będzie chciał zapoznać się ze sprawozdaniem 

finansowym.  

Radny Slawomir Piotrowski zapytał, z jakiego profilu będą osoby zatrudniane w Spółdzielni,  

bo wiemy o tym, że Urząd Pracy w tej chwili profiluje poszczególnych bezrobotnych i jeśli chodzi  

o trzeci profil to najpierw jest szkolenie i przeprofilowanie. Czy Spółdzielnia będzie się tym zajmowała, 

czy w innych miejscach będzie przeprowadzane szkolenie ? Czy prace Spółdzielni będą współgrały z 

pracami społecznie użytecznymi, które są realizowane przez wiele samorządów, czy to będzie 

wykluczające się, czy w ogóle na terenie Gminy Wodynie nie ma prac społecznie użytecznych.  

Z-ca Wójta Gminy Wodynie Hubert Pasiak odpowiedział, że aby pracować w Spółdzielni ważnym 

jest to, żeby być bezrobotnym, natomiast w przyszłości będzie współpraca z Urzędem Pracy w takim 

zakresie, że jeżeli bezrobotny będzie dobrym kandydatem, to wtedy finansowane będzie miejsce 

pracy przez Powiatowy Urząd Pracy. Jeżeli udamy się do Ośrodka Wspierania Pomocy Społecznej, to 

tam będziemy pracować z ludźmi profilu trzeciego. Są różne możliwości finansowania Spółdzielni. 

Gmina Wodnie nadal chce działać aktywnie, bo trudno jest zlecać zadania ze środków budżetu 

Gminy, jeżeli są możliwości proponowania pracy przez osoby, które są zatrudniane w ramach prac 

społecznych, prac interwencyjnych, czy stażu. Spółdzielnia Socjalna jako podmiot prawny  będzie 

mogła mieć swoją współpracę z Urzędem Pracy i dodatkowo będzie mogła wnioskować np. o 

stażystę.   

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że gdyby to od Niego zależało, to  nie 

założyłby żadnej Spółdzielni, bo w swojej karierze zawodowej przeżył już zakłady budżetowe, 

jednostki budżetowe i wiele innych, które się do końca nie sprawdziły. Jednak weszliśmy w nowe 

czasy i musimy stosować mechanizmy preferowane przez Unię Europejską. Wielkie znaczenie ma 

tutaj możliwość pozyskiwania przez Spółdzielnię środków z zewnątrz. 20.000 złotych dla Powiatu 

będącego założycielem nie są pieniędzmi, którymi nie możemy ryzykować nawet ich straceniem. Jest 

duża szansa na to, że można będzie stosować pewne formy aktywności zawodowej. Będzie głosował 

za założeniem tej Spółdzielni.  
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Radny Jan Kuć zapytał, po co w tej całej sprawie Powiat ?  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski udzielił głosu Lidii Korbus. 

Lidia Korbus reprezentująca Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej potwierdziła 

wcześniejsze wypowiedzi, dotyczące korzystania przez Spółdzielnię ze środków Unijnych. Ponieważ 

ze strony Starosty i Wójta jest wola założenia Spółdzielni Socjalnej, zadeklarowała,  

że jeżeli uchwała ta zostanie podjęta to Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej przyzna dotację w 

wysokości 100.000 złotych. Żeby powstała Spółdzielnia Socjalna osób prawnych potrzebne są dwa 

podmioty prawne, tj. samorządy albo organizacje pozarządowe. W związku z tym będzie możliwość 

korzystania z procedury bezprzetargowej. Odnośnie sprawozdawczości raz w roku Zarząd Spółdzielni 

Socjalnej ma obowiązek zwołać zebranie walne, na którym członkowie Spółdzielni, a więc Powiat i 

Gmina będą takie sprawozdanie zatwierdzać.    

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

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

podjęciem Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na założenie Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny 

z siedzibą w Wodyniach? 

 - „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 18 Radnych 

 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności  

18 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr X/70/2015 w sprawie wyrażenia zgody na założenie 

Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach. Stanowi ona załącznik nr 5 do 

niniejszego protokółu. 

Starosta Siedlecki Dariusz Stopa podziękował Radnym za podjęcie tej Uchwały.  

 

Ad. 6.  

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

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

Radny Bartłomiej Kurkus zapytał, na jakim etapie jest realizacja Uchwały w sprawie letniego 

utrzymania dróg ? Czy zostały zawarte w tym zakresie porozumienia z gminami ? Poinformował, że 

dotarło do Niego, że Gminy, które dotyczy ta uchwała mają odkrzaczyć pasy drogowe dwustronnie na 

wszystkich drogach powiatowych znajdujących się na terenie gminy. Niektóre krzaki zostały już 

wycięte, najgrubsze konary zostały zabrane, a co będzie z usuwaniem cienkich gałęzi ? 

Radny Marek Gorzała poprosił o połatanie dziur. Jeśli były już łatane, to należy to zrobić ponownie.  

Ubytki w jezdniach są znaczne. Nie wskazuje konkretnych miejsc, bo zapewne dotyczy to całego 

Powiatu. Po raz kolejny apeluje też  o usunięcie suchych drzew.  

 



-  7  - 

Starosta Dariusz Stopa obiecał, że zostanie przeprowadzony ponowny przegląd dziur. Jeśli chodzi o 

usunięcie drzew, to został ogłoszony na to przetarg, ale nikt się nie zgłosił. Problem ten spróbuje 

wkrótce rozwiązać.  

Jeśli chodzi o realizację uchwały w sprawie letniego utrzymania dróg poinformował,  

że porozumienie zostało zawarte z niektórymi gminami. Wycinka już trwa i wszystko ma być 

uprzątnięte. W pierwszej kolejności wyznaczane są ciągi, na których krzaki stwarzają  największe 

niebezpieczeństwo. Nadzór nad wykonaniem tej uchwały sprawuje zastępca Kierownika Wydziału 

Dróg. Poprosił Go o uszczegółowienie informacji w tym zakresie.  

Z-ca Kierownika Wydziału Dróg Alfred Potyra poinformował, że porozumienie zostało podpisane z 

Gminą  Kotuń, Gminą Suchożebry, Gminą Skórzec i Gminą Wiśniew. Na dniach zostanie podpisane 

porozumienie z Gminą Zbuczyn. Wójt Gminy Paprotnia zrezygnował  

z przejęcia tego zadania. Prace zostały rozpoczęte na terenie Gminy Skórzec, Kotuń i Przesmyki. 

Każda Gmina otrzymała wykaz ciągów drogowych, na których należy usunąć krzaki. Na Gminie Kotuń 

na 32.kilometrach 755 metrach należy usunąć krzaki. Liczba tych kilometrów dotyczy łącznie   obu 

stron drogi.   

Radny Marek Gorzała odnośnie suchych drzew powiedział, że nie chodzi o to, że prace idą wolno, 

ale w tej chwili wiadomo jeszcze, które są drzewa suche, bo nie ma na nich liści. Przyjdzie jesień 

liście opadną z innych drzew i nie będzie wiadomo, które to drzewa suche.   

Radny Bartłomiej Kurkus obawia się, że przyjdzie zima i krzaki przy drogach zostaną nie 

uprzątnięte.  

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

Po chwili stwierdził, że chętnych do zabrania głosu 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 1400 Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski zakończył obrady wypowiadając 

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

  Na tym protokół zakończono.  

 

                                                      Przewodniczył: 

 

       PRZEWODNICZĄCY RADY 

                                            
      /-/   Zygmunt Wielogórski  
 

 Protokółowała: 

 Hanna Krupa 

 


