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RADA POWIATU 
 w SIEDLCACH 
BR.0002.3.2016 

 

PROTOKÓŁ  
z  XVI Sesji Rady Powiatu w Siedlcach, 

odbytej w dniu 29 kwietnia 2016 roku 

w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40 

 

 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski o godzinie 1400 otworzył Sesję 

wypowiadając formułę: „Otwieram XVI Sesję Rady Powiatu w Siedlcach”. Powitał 

przybyłych gości, członków Zarządu Powiatu, Radnych i przedstawicieli lokalnych 

środków masowego przekazu. Szczególnie ciepło powitał dzisiejszych Laureatów 

Nagrody Starosty Siedleckiego: Pana Edwarda Jagłę, Pana Wojciecha Zgorzałka, 

Pana Hieronima Izdebskiego i Pana Janusza Ilczuka. 

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 

usprawiedliwili: Radny Marek Gorzała, Radny Sławomir Górka i Radna Małgorzata 

Stolarzewska-Sierakowska. 

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

Do pełnienia funkcji sekretarzy podczas sesji wskazał Radnego Grzegorza Pomikło  

i Radnego Andrzeja Wróbla. Zapytał Ich, czy wyrażają na to zgodę ? 

Obaj Radni wyrazili zgodę. 

Ad. 2. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 2 punktu 

porządku obrad „Wnioski do porządku obrad”. Nadmienił, że zawiadomienie  

o terminie i miejscu sesji otrzymali wszyscy Radni wraz z porządkiem dzisiejszych obrad 

i kompletem materiałów. Zapytał, czy ktoś chciałby zgłosić do tego porządku jakiś 

wniosek ? 

Radny Bartłomiej Kurkus powiedział, że chciałby zgłosić poprawki do Statutu Powiatu, 

tylko nie wie, czy ma to zrobić w tym punkcie, czy też w punkcie dotyczącym podjęcia 

Uchwały w sprawie Statutu Powiatu ? 
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Przewodniczący Rady odpowiedział, że najlepiej będzie zgłosić te poprawki w punkcie 

procedowania tej Uchwały.  

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby jeszcze zabrać głos ? 

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

jest za przyjęciem dzisiejszego porządku obrad ?  

 - „za” przyjęciem porządku obrad głosowało 18 Radnych 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad, który 

będzie realizowany według kolejności:  

1. Otwarcie obrad. 

2. Wnioski do porządku obrad. 

3. Wręczenie Nagród Starosty Siedleckiego za działalność w 2015 roku. 

4. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Powiatu. 

5. Podjęcie Uchwały w sprawie poparcia dla podziału statystycznego Województwa 

Mazowieckiego. 

6. Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu. 

7. Przyjęcie informacji o działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa w 2015 roku. 

8. Przyjęcie informacji o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Siedleckim  

i działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2015 roku.  

9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Mordach w 2015 roku.  

10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu  

w Kisielanach w 2015 roku. 

11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Stoku Lackim w 2015 roku.  

12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Stoku Lackim w 2015 roku. 

13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”  

w Chlewiskach w 2015 roku. 

14. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Siedlcach w 2015 roku oraz Wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej  

i Zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej.  

15. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON  

w 2015 roku. 

16. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Siedleckiego  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w roku 2015. 
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17. Przyjęcie informacji o zrealizowanych inwestycjach w Powiecie Siedleckim  

w 2015 roku. 

18. Podjęcie Uchwały w sprawie Statutu Powiatu Siedleckiego.  

19. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu 

siedleckiego przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i 

zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 

20. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia planu zadaniowego i finansowego na 

realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku. 

21. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2016 – 2019. 

22. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej  

na 2016 rok Powiatu Siedleckiego. 

23. Informacja Przewodniczącego Rady. 

24. Interpelacje i zapytania Radnych. 

25. Zakończenie obrad. 

Ad. 3. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 3  

„Wręczenie Nagród Starosty Siedleckiego za działalność w 2015 roku”.  

Poinformował, że punkt ten poprowadzi Pan Stanisław Biardzki – Kierownik Wydziału 

Spraw Społecznych i Promocji. W tym momencie udzielił Mu głosu. 

Kierownik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Stanisław Biardzki 

poinformował, że Nagroda Starosty Siedleckiego jest jedną z Nagród o dłuższej historii, 

bo jej historia sięga niemal od początku istnienia Powiatu. Została ustanowiona  

w 2001 roku i co roku w kolejnych edycjach jest przyznawana. 

 W tym roku na posiedzeniu w dniu 4 kwietnia Zarząd Powiatu stanowiący Kapitułę 

Nagrody Starosty Siedleckiego zdecydował o przyznaniu nagrody i w edycji na 2015 rok 

uhonorowano osoby, które są obecne na dzisiejszej sesji.  

W Dziedzinie DZIAŁALNOSCI SPOŁECZNEJ, SAMORZĄDOWEJ I OFIARNOŚCI  

W SŁUŻBIE PUBLICZNEJ Laureatami Nagrody zostali: Pan Edward Jagła – związany 

z Gminą Wodynie, Pan Wojciech Zgorzałek – związany z Gminą Skórzec  

i Pan Hieronim Izdebski – związany z Gminą Siedlce.  

 

W Dziedzinie DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Laureatem został Pan Janusz Ilczuk 

– założyciel spółdzielni „Pieczarka Siedlecka”. 
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W tym miejscu Pan Stanisław Biardzki przedstawił sylwetki i osiągnięcia zawodowe 

Laureatów (załącznik nr 2 do protokołu) 

Panowie Dariusz Stopa – Starosta Siedlecki i Zygmunt Wielogórski - 

Przewodniczący Rady wszystkim Laureatom wręczyli statuetki, dyplomy oraz nagrody 

pieniężne. 

Starosta Siedlecki Dariusz Stopa w imieniu całego Zarządu Powiatu pogratulował 

wszystkim Nagrodzonym osiągnięć. Podkreślił, że w obecnych czasach ciężko jest już 

spotkać kogoś, kto tyle swojego czasu poświęca na działalność społeczną,  

na działalność, która służy innym. Często odbywa się to kosztem własnej rodziny, 

dlatego też tym bardziej działalność ta zasługuje na szczególne podkreślenie i uznanie. 

Życzył wszystkim, aby w przyszłości posiadanej energii nie tracili, żeby ten zapał do 

czynienia innym ludziom dobra nadal był.  

Poinformował, że Zarząd, jako Kapituła przyznał w sumie sześć nagród, w tym dwie 

nagrody wójtom. Wśród Laureatów jest jeszcze Wójt Gminy Domanice Jerzy Zabłocki 

i Wójt Gminy Korczew Sławomir Wasilczuk. Nagroda Starosty tym Panom zostanie 

wręczona na najbliższych sesjach Rad tych Gmin.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski w imieniu Radnych Powiatu serdecznie 

pogratulował Laureatom Nagrody Starosty Siedleckiego. Uważa, że wszyscy są 

przedstawicielami wielkiej rzeszy ludzi zaangażowanych w działalność społeczną na 

terenie naszego Powiatu.  Życzył Im wszystkiego dobrego.  

O godzinie 14
20

 z sali obrad wyszedł Radny Michał Okniński. Od tej pory w obradach bierze udział  

17 Radnych. 

Ad. 4. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 4 

„Przyjęcie Protokołu z XV Sesji Rady Powiatu”. Nadmienił, że protokół tradycyjnie 

wyłożony był do wglądu w Biurze Rady, jak również został przesłany drogą e-mail tym 

Radnym, którzy tego sobie życzyli. Poinformował, że do chwili obecnej nie wpłynęły, 

co do jego treści, żadne uwagi. Zapytał, czy ktoś chciałby teraz zgłosić jakieś uwagi ?  

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

protokołu z XV Sesji Rady Powiatu w Siedlcach ? 

 - „za” przyjęciem protokołu głosowało 17 Radnych 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 17 Radnych 

jednogłośnie przyjęła Protokół z XV Sesji Rady Powiatu. 

O godzinie 14
25

 na salę obrad przyszedł Radny Michał Okniński. Od tej pory w obradach bierze udział  

18 Radnych. 
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Ad. 5. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 5 

porządku obrad „Podjęcie Uchwały w sprawie poparcia dla podziału statystycznego 

Województwa Mazowieckiego”. Projekt tej Uchwały stanowi załącznik nr 3  

do protokołu. Poinformował, że w dniu dzisiejszym na ten temat odbyła się konferencja 

naukowa, w której uczestniczyli znani finansiści i administratywiści. Byli tam też 

niektórzy Radni naszego Powiatu.  Zapytał, czy są pytania ? 

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

Uchwały ? 

 - „za” podjęciem tej uchwały głosowało 18 Radnych 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu  

w obecności 18 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVI/99/2016 w sprawie 

poparcia dla podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego. Stanowi ona 

załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Ad.  6.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 6 punktu 

porządku obrad: „Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu”. Nadmienił,  

że sprawozdanie sporządzone jest za okres od 15 lutego do 11 kwietnia 2016 roku. 

Zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos ? 

Po chwili stwierdził, że chętnych do zabrania głosu nie ma i przystąpił do głosowania. 

Zapytał, kto jest za przyjęciem sprawozdania z pracy Zarządu ?  

 - „za” przyjęciem sprawozdania głosowało 18 Radnych 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że w obecności 18 Radnych, 

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu. Stanowi 

ono załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Ad. 7.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 7 punktu 

porządku obrad: „Przyjęcie informacji o działalności Biura Powiatowego Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2015 roku”. Poinformował, że informacja ta 

była rozpatrywana i przyjęta przez Komisję Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. 

Zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ? 
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Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Marian Sekulski powiedział, że jeśli chodzi o tegoroczny nabór wniosków o płatności 

bezpośrednich, ich nabór kończy się dnia 16 maja br. Poprosił Radnych o przekazanie 

tej informacji mieszkańcom Powiatu. Zaapelował o nie przekraczanie tego terminu.   

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania ? 

Po chwili stwierdził, że brak pytań oznacza, że informacja o działalności Biura 

Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2015 roku została 

przez Radę Powiatu przyjęta. Stanowi ona załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Ad. 8.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 8 punktu 

porządku obrad: „Przyjęcie informacji o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Siedleckim  

i działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2015 roku”. Poinformował, że 

informacja ta była rozpatrywana i przyjęta przez Komisję Infrastruktury, Bezpieczeństwa 

Publicznego i Rynku Pracy. Następnie zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać 

głos ?  

Po chwili stwierdził, że głosów do dyskusji nie ma, co oznacza, że informacja  

o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Siedleckim i działalności Powiatowego Urzędu 

Pracy w Siedlcach w 2015 roku została przez Radę Powiatu przyjęta. Stanowi ona 

załącznik nr  7 do niniejszego protokołu. 

Ad. 9. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 9 punktu 

porządku obrad: „Przyjęcie sprawozdania z działalności Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Mordach w 2015 roku”. Poinformował, że sprawozdanie to było 

rozpatrywane i pozytywnie zaopiniowane przez wszystkie Komisje merytoryczne Rady 

Powiatu. Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?  

Po chwili stwierdził, że nie ma chętnych do zabrania głosu i przystąpił do głosowania. 

Zapytał, kto jest za przyjęciem tego sprawozdania ? 

 - „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 18 Radnych 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że w obecności 18 Radnych, 

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Mordach w 2015 roku. Stanowi ono załącznik nr 8 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. 10. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 10 punktu 

porządku obrad: „Przyjęcie sprawozdania z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu  

w Kisielanach w 2015 roku”.  
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Poinformował, że sprawozdanie to było omawiane i zostało pozytywnie zaopiniowane 

przez wszystkie Komisje merytoryczne Rady Powiatu. Zapytał, czy są pytania ? 

Ponieważ pytań nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem tego 

sprawozdania ? 

 - „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 18 Radnych 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że w obecności 18 Radnych, 

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym 

Wzgórzu w Kisielanach w 2015 roku. Stanowi ono załącznik nr 9 do niniejszego 

protokołu. 

Ad. 11. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 11 punktu 

porządku obrad: „Przyjęcie sprawozdania z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Stoku Lackim w 2015 roku”. Poinformował, że sprawozdanie to 

omawiane było przez wszystkie merytoryczne Komisje Rady Powiatu. Wszystkie też 

Komisje zaopiniowały go pozytywnie. Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś 

chciałby zabrać głos ?  

Po chwili stwierdził, że chętnych do zabrania głosu nie ma i przystąpił do głosowania. 

Zapytał, kto jest za przyjęciem tego sprawozdania ? 

 - „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 18 Radnych 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że w obecności 18 Radnych, 

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim w 2015 roku. Stanowi ono załącznik nr 10 

do niniejszego protokołu. 

Ad. 12. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 12 punktu 

porządku obrad: „Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim w 2015 roku”. Poinformował,  

że sprawozdanie to było rozpatrywane i zostało pozytywnie zaopiniowane przez 

wszystkie Komisje merytoryczne Rady Powiatu. Zapytał, czy w tym punkcie ktoś 

chciałby zgłosić jakieś uwagi, bądź potrzebuje dodatkowych wyjaśnień ?  

Po chwili stwierdził, że chętnych do zabrania głosu nie ma i przystąpił do głosowania. 

Zapytał, kto jest za przyjęciem tego sprawozdania ? 

 - „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 18 Radnych 
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Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że w obecności 18 Radnych, 

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim w 2015 roku. Stanowi ono załącznik  

nr 11 do niniejszego protokołu. 

Ad. 13. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 13 punktu 

porządku obrad: „Przyjęcie sprawozdania z działalności Domu Pracy Twórczej 

„Reymontówka” w Chlewiskach w 2015 roku”. Poinformował, że sprawozdanie to było 

omawiane i zostało pozytywnie zaopiniowane przez wszystkie Komisje merytoryczne 

Rady Powiatu. Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś ma pytania ?  

Ponieważ pytań nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem tego 

sprawozdania ? 

 - „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 18 Radnych 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że w obecności 18 Radnych, 

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Domu Pracy Twórczej 

„Reymontówka” w Chlewiskach w 2015 roku. Stanowi ono załącznik nr 12 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. 14.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 14 punktu 

porządku obrad: „Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Siedlcach w 2015 roku oraz Wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej  

i Zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej”. Poinformował,  

że sprawozdanie to było przedmiotem obrad wszystkich merytorycznych Komisji i przez 

wszystkie Komisje zostało pozytywnie zaopiniowane. Następnie zapytał, czy w tym 

punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?  

Po chwili stwierdził, że nie ma chętnych do zabrania głosu i przystąpił do głosowania. 

Zapytał, kto jest za przyjęciem tego sprawozdania ? 

 - „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 18 Radnych 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że w obecności 18 Radnych, 

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Centrum Pomocy 

Rodzinie w Siedlcach w 2015 roku oraz Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej  

i Zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej. Stanowi ono załącznik  

nr 13 do protokołu. 
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Ad. 15. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 15 punktu 

porządku obrad: „Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań finansowanych ze środków 

PFRON w 2015 roku”. Poinformował, że sprawozdanie to było tematem obrad Komisji 

Budżetu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki 

Społecznej. Komisje te sprawozdanie zaopiniowały pozytywnie. 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 tego sprawozdania ? 

 - „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 18 Radnych 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że w obecności 18 Radnych, 

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych  

ze środków PFRON w 2015 roku. Stanowi ono załącznik nr 14 do niniejszego 

protokołu. 

Ad. 16. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 16 punktu 

porządku obrad: „Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu 

Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w roku 2015”. Poinformował, że sprawozdanie to było 

omawiane i zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu, 

Zdrowia i Opieki Społecznej. Zapytał, czy w tej sprawie ktoś chciałby zabrać głos ?  

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

jest za przyjęciem tego sprawozdania ? 

 - „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 18 Radnych 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że w obecności 18 Radnych, 

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z realizacji Programu współpracy 

Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015. Stanowi ono załącznik 

nr 15 do niniejszego protokołu. 

Ad. 17. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 17 punktu 

porządku obrad: „Przyjęcie informacji o zrealizowanych inwestycjach w Powiecie 

Siedleckim w 2015 roku”. Poinformował, że informacja ta była rozpatrywana  

i pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego  

i Rynku Pracy. Zapytał, czy w tym zakresie są pytania ? 
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Po chwili stwierdził, że pytań nie ma i przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za 

przyjęciem tej informacji ? 

 - „za” przyjęciem tej informacji głosowało 18 Radnych 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że w obecności 18 Radnych, 

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła informację o zrealizowanych inwestycjach  

w Powiecie Siedleckim w 2015 roku. Stanowi ona załącznik nr 16 do niniejszego 

protokołu. 

Ad. 18. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 18 

porządku obrad: „Podjęcie Uchwały w sprawie Statutu Powiatu Siedleckiego”. 

Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 17 do protokołu) pozytywnie 

zaopiniowały wszystkie Komisje merytoryczne Rady Powiatu. Następnie zapytał,  

czy w tej sprawie ktoś chciałby zabrać głos ? 

Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Bartłomiej Kurkus  

w imieniu Klubu powiedział, że do przedstawionego projektu tej Uchwały chciałby 

wnieść dwie poprawki. Pierwsza polegałaby na dodaniu w Rozdziale 3 § 16 pkt 1 

podpunktu 6 w brzmieniu: „mieszkańcy powiatu w liczbie min. 500 osób”. Druga 

poprawka dotyczy Rozdziału 10 – Zarząd Powiatu. Proponuje zmianę brzmienia punktu 

3 w § 45 na: „W posiedzeniach Zarządu Powiatu mogą brać udział Radni i inne 

zaproszone osoby”.   

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze 

wnieść jakieś propozycje, bądź uwagi ? 

Ponieważ innych propozycji i uwag nikt nie zgłosił, poprosił Przewodniczącego Komisji 

Statutowej o ustosunkowanie się do zgłoszonych propozycji. 

Wicestarosta Siedlecki Michał Okniński poinformował, że poprawki te były zgłaszane 

już na posiedzeniu Komisji Statutowej. Większością głosów zostały one odrzucone. 

Dzisiaj zostały ponownie zgłoszone, więc cała Rada wypowie się, czy je przyjąć, czy też 

nie.  

Radny Bartłomiej Kurkus przyznał, że poprawki te były już zgłaszane i przegłosowane 

przez członków Komisji Statutowej na posiedzeniu, w którym uczestniczyło 3-ch na 5-ciu 

członków Komisji. Poprawki te, zdaniem Klubu PiS są ważne, więc o ich przyjęciu, czy 

też nie przyjęciu powinna zdecydować cała Rada.    

Przewodniczący Rady potwierdził, że w ostatnim posiedzeniu Komisji Statutowej 

powołanej do opracowania projektu Statutu Powiatu wzięło udział 3-ch członków, którzy 

za przyjęciem tego projektu zagłosowali jednogłośnie. Następnie zapytał, czy ktoś 

chciałby jeszcze zabrać głos ? 
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Radny Sławomir Piotrowski odnośnie zmiany punktu 3 w § 45 stwierdził, że zasadnym 

jest, żeby Radni mieli możliwość brania udziału w posiedzeniach Zarządu. Z tego,  

co pamięta, na posiedzeniu Komisji Statutowej na pytanie, czy istnieją jakiekolwiek 

przeciwwskazania brania udziału Radnych w posiedzeniach Zarządu, Radca prawny 

odpowiedział, że takich przeciwwskazań prawnych nie ma. Nie rozumie więc, dlaczego 

Zarząd Powiatu miałby się nie zgodzić na obecność Radnych podczas swoich 

posiedzeń i przystać na możliwość wejścia na każdy Zarząd. Zapytał, co jest tego 

przyczyną, co Zarząd ma do ukrycia ?   

Radny Piotr Dymowski nie wie, czy zgłoszony wniosek ma jakikolwiek sens. Może 

ustalić, że zamiast co tygodniowych posiedzeń Zarządu będą odbywały się 

obowiązkowo sesje Rady.  

Radna Małgorzata Cepek zwróciła uwagę, że pomiędzy posiedzeniami Zarządu,  

a sesjami Rady jest pewna różnica.  

Radny Sławomir Piotrowski powiedział, że jeżeli mówimy o transparentności,  

o jawności obrad i o dostępie do informacji, nie rozumie skąd ten opór przed obecnością 

Radnych na Zarządach. Przecież wiadomo, że jeżeli Radni wejdą na Zarząd, to nie 

będą mieli możliwości głosowania, ale będą mogli obserwować. Podkreślił, że nie 

rozumie dlaczego Zarząd tak się przed tym broni ?    

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski powiedział, że ponieważ projekt Statutu 

był rozpatrywany na posiedzeniach wszystkich merytorycznych Komisji Rady proponuje 

przejść do głosowania nad zgłoszonymi poprawkami.  

Zapytał, kto jest za tym, aby w punkcie 1 § 16 dodać podpunkt 6 mówiący o tym,  

że z inicjatywą podjęcia określonej uchwały mogą wystąpić „mieszkańcy powiatu  

w liczbie min. 500 osób” ? 

 - „za” przyjęciem tej poprawki głosowało 6 Radnych 
 - „przeciw” głosowało 10 Radnych 
 - „wstrzymujących się”  2 Radnych 

Przewodniczący Rady stwierdził, że poprawka ta nie uzyskała wymaganej większości 

głosów, wobec tego nie zostanie wprowadzona do projektu  Statutu. Następnie 

przystąpił do głosowania nad poprawką drugą, dotyczącą uczestniczenia Radnych  

w Zarządzie. Nadmienił, że w posiedzeniach Zarządu może uczestniczyć każdy Radny, 

który zgłosi Staroście chęć uczestniczenia w Zarządzie i Starosta się do tego przychyli. 

Nie jest to podyktowane zachowaniem jakiejkolwiek tajemnicy, tylko zachowaniem 

pewnego porządku na posiedzeniach Zarządu. Członkowie Zarządu obradują nie tylko 

raz w tygodniu, ale i w każdym czasie, jeżeli podyktowane jest to pilną potrzebą. 

Następnie przystąpił do głosowania.  
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Zapytał, kto jest za przyjęciem poprawki polegającej na zmianie zapisu punktu 3 w § 45 

na: „W posiedzeniach Zarządu Powiatu mogą brać udział Radni i inne zaproszone 

osoby” ? 

 - „za” przyjęciem tej poprawki głosowało 7 Radnych 
 - „przeciw” głosowało 11 Radnych 
 - „wstrzymujących się”  0 Radnych 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że poprawka ta nie uzyskała 

wymaganej większości głosów, wobec tego nie zostanie wprowadzona do projektu  

Statutu. Następnie przystąpił do głosowania nad całością Statutu. Zapytał, kto jest za 

podjęciem Uchwały w sprawie Statutu Powiatu Siedleckiego ? 

 - „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 12 Radnych 
 - „przeciw” głosowało 6 Radnych 
 - „wstrzymujących się”  0 Radnych 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 18 Radnych  

12 głosami „za” przy 6 głosach „przeciwnych” i braku głosów wstrzymujących się” 

podjęła Uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 18 

do niniejszego protokołu. 

Ad. 19. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 19 

porządku obrad: „Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie 

powiatu siedleckiego przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz 

trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. Projekt tej 

Uchwały (załącznik nr 19 do protokołu) został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 

Budżetu i Komisję Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Zapytał,  

czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie ?  

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

jest za podjęciem tej Uchwały ? 

 - „za” podjęciem tej uchwały głosowało 18 Radnych 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu  

w obecności 18 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych na terenie powiatu siedleckiego przez inne podmioty niż jednostki 

samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania  

i wykorzystywania. Stanowi ona załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 
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Ad. 20. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 20: 

„Podjęcie Uchwały w sprawie określenia planu zadaniowego i finansowego na realizację 

przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2016 roku.”. Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik  

nr 21 do protokołu) pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Komisja Oświaty, 

Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Jest również pozytywna opinia (załącznik  

nr 22) Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście 

Siedleckim. Następnie zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos ?  

Po chwili stwierdził, że chętnych do zabrania głosu nie ma i przystąpił do głosowania. 

Zapytał, kto jest za podjęciem tej Uchwały ? 

 - „za” podjęciem tej uchwały głosowało 18 Radnych 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu  

w obecności 18 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVI/100/2016 w sprawie 

określenia planu zadaniowego i finansowego na realizację przez Powiat Siedlecki zadań 

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku. Stanowi 

ona załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. 

Ad. 21. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 21: 

„Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Siedleckiego na lata 2016-2019”. Poinformował, że projekt tej Uchwały 

(załącznik nr 24 do protokołu) pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu. Następnie 

zapytał, czy w tej sprawie ktoś chciałby zabrać głos ?  

Po chwili stwierdził, że chętnych do zabrania głosu nie ma i przystąpił do głosowania. 

Zapytał, kto jest za podjęciem tej Uchwały ? 

 - „za” podjęciem tej uchwały głosowało 18 Radnych 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu  

w obecności 18 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVI/101/2016  

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego 

na lata 2016-2019. Stanowi ona załącznik nr 25 do niniejszego protokołu. 
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Ad. 22. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 22 punktu: 

„Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok 

Powiatu Siedleckiego”. Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 26 do 

protokołu) pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu. Następnie zapytał, czy ktoś 

chciałby zabrać głos ?  

Po chwili stwierdził, że głosów do dyskusji nie ma i przystąpił do głosowania. Zapytał, 

kto jest za podjęciem tej Uchwały ? 

 - „za” podjęciem tej uchwały głosowało 18 Radnych 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu  

w obecności 18 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVI/102/2016 

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego. 

Stanowi ona załącznik nr 27 do niniejszego protokołu. 

Ad. 23. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 24 

porządku obrad „Informacja Przewodniczącego Rady”.  

Przypomniał Radnym tym, którzy jeszcze nie złożyli oświadczeń majątkowych  

o obowiązku ich złożenia wraz z zeznaniem podatkowym PIT.  

Ad. 24. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 24 punktu   

„Interpelacje i zapytania radnych”. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos ? 

Radny Bartłomiej Kurkus zapytał, czy było kierowane pismo ze strony inwestora 

Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do Starostwa Powiatowego w celu wskazania 

ewentualnych nieruchomości na terenie Powiatu Siedleckiego na lokalizację bazy 

śmigłowcowej ?  

Poprosił o informację na temat realizacji RIT-u, organizowanych przetargów na 

inwestycje drogowe i remontów cząstkowych dróg.   

Starosta Siedlecki Dariusz Stopa jeżeli chodzi o lokalizację Lotniczego Pogotowia 

Ratunkowego odpowiedział, że żadne pismo w tej sprawie do Starostwa nie wpłynęło. 

Pomimo to na temat wolnych działek nadających się na ten cel rozmawiał z Wójtem 

Gminy Siedlce, gdyż Powiat takimi działkami nie dysponuje.  

Jeśli chodzi o sam RIT, to Miasto Siedlce, jako lider całego RIT-u miało złożyć do dnia 

22 kwietnia br. wstępny wniosek do Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego, 

które w ciągu dwóch tygodni ma wydać opinię i dopiero później będzie można przyjąć 

nazwę tego zadania. W czerwcu oficjalnie ogłoszone będą nabory w ramach RIT-u. 
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Jeśli chodzi o przetargi na inne inwestycje Zarząd czeka na decyzję odnośnie PROW. 

Remonty cząstkowe są w trakcie wykonywania przez Firmę, która wygrała przetarg  

i została podpisana z nią umowa. 

Radny Bartłomiej Kurkus zapytał, jaka jest kolejność realizacji remontów  

cząstkowych ? 

Starosta Siedlecki Dariusz Stopa odpowiedział, że konkretna kolejność nie została 

ustalona.  

Radny Bartłomiej Kurkus zaznaczył, że zawsze obowiązywała jakaś kolejność, według 

której wykonywane były remonty cząstkowe.  

Zastępca Kierownika Wydziału Dróg Alfred Potyra wyjaśnił, że wykonawca ma trzy 

paczery i wszystkie jednocześnie będą wykorzystane do remontów cząstkowych. Prace 

rozpoczęły się na drogach głównych.  

Radny Sławomir Piotrowski podziękował Staroście za częściowe wyrównanie ulicy 

Grycznej i poprosił o dalsze prace na tej ulicy.  

Kolejny temat dotyczy budowy wiatraków i ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy 

Siedlce i Mokobody. Zapytał, czy wpłynęły jakiekolwiek informacje na ten temat  ?   

Kolejny temat; Wobec tego, co powiedział Starosta, że jeżeli Radny zwróci się do Niego 

z prośbą o udział w posiedzeniu Zarządu, to zaproszenie na to posiedzenie otrzyma,   

składa wniosek o to, aby na posiedzenia Zarządu były zaproszenia dla 

Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.  

Starosta Siedlecki Dariusz Stopa odpowiedział, że jeśli chodzi o wiatraki,  

to do Starostwa nie wpłynęła żadna oficjalna informacja na ten temat.    

Jeżeli chodzi o Zarząd, to jeżeli Przewodniczący Klubu zwróci się z wnioskiem o udział 

w posiedzeniu Zarządu, to taki wniosek dopiero rozpatrzy. Nie wie, czy Radni gminni 

biorą udział w naradach wójtów przy podejmowaniu przez nich różnych decyzji.  

W powiecie jest Zarząd, który odpowiada za podejmowane decyzje. Radny Sławomir 

Piotrowski ma już trochę coś takiego we krwi, że każdego podejrzewa o jakieś 

konszachty. Oczywiście każdy wszystko mierzy swoją miarą. Zarząd Powiatu nie ma nic  

do ukrycia. Z posiedzeń sporządzane są sprawozdania i przekazywane Radnym  

na każdą planowaną sesję Rady. Jeżeli jakiś temat kogoś szczególnie interesuje,  

to na każdej sesji może prosić o dodatkowe wyjaśnienia. Słuchając Radnego można 

odnieść wrażenie, że członków Zarządu traktuje się jak jakiś przestępców, którzy coś 

ukrywają. Otóż tak nie jest.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski podkreślił, że Zarząd jest ciałem 

operatywnym. Decyduje w sprawach wynikających z administracji, do których Radni nie 

mają żadnego władczego dostępu. Obowiązuje podział na organ wykonawczy  

i uchwałodawczy.  
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Ustawodawca dokładnie wskazał, kto jest członkiem Zarządu i kto może w tych 

Zarządach uczestniczyć. Rozszerzyliśmy to o zapis, że w posiedzeniach Zarządu może 

uczestniczyć każda osoba zaproszona przez Zarząd. Z tonu wypowiedzi rozumie,  

że Radnemu nie chodzi o załatwienie sprawy, tylko o podyskutowanie.   

Radny Sławomir Piotrowski wyjaśnił, że wniosek, który złożył był wnioskiem 

Klubowym uzgodnionym z Przewodniczącym Klubu. Powiedział, że jest 

Wiceprzewodniczącym Klubu, więc jak najbardziej uważa, że posiada delegację do 

złożenia takiego wniosku. Natomiast, co do oceny, w jakim celu, to każdemu pozostawi 

tą ocenę samemu sobie. Radny stwierdził, że nie po raz pierwszy jest atak na Jego 

osobę. Rozmawiać trzeba o faktach, a nie o insynuacjach. Padło podczas dyskusji  

statutowej stwierdzenie, że jeżeli ktoś się zwróci do Zarządu o zaproszenie, to takie 

zaproszenie otrzyma. Zgodnie z tym, zwrócił się o zaproszenie, a Starosta już się  

z tego, co powiedział wcześniej, wycofuje. Tak, więc czyżby były to słowa rzucone na 

wiatr ?  To są fakty, padły słowa, które Pan Starosta wycofał.    

Radny Bartłomiej Kurkus przypomniał, że przed głosowaniem Uchwały w sprawie 

Statutu Powiatu Siedleckiego, Pan Przewodniczący powiedział, że jeżeli zgłosi się  dany 

Radny, zostanie zaproszony. Z kolei Pan Starosta przed chwilą powiedział, że jeżeli 

Radny zgłosi chęć udziału w Zarządzie, to wówczas zgłoszenie to zostanie rozpatrzone. 

Jak widać te dwa stwierdzenia w parze nie idą.  

Przewodniczący Rady odpowiedział, że idzie to w parze, dlatego, że może składać 

takie deklaracje, ponieważ On jako Przewodniczący na posiedzenia Zarządu nie 

zaprasza.   

Radny Bartłomiej Kurkus przypomniał, że zapis w Statucie: „Do udziału  

w posiedzeniach Zarządu Powiatu mogą zostać zaproszone inne osoby w szczególności 

Radni”, czyli inne osoby i Radni mogą zostać zaproszone na wniosek, ale, czy będą 

zaproszone jest czymś uwarunkowane ? Jedno drugiemu zaprzecza.  

Radny Piotr Dymowski zapytał, po co drążymy ten temat, skoro Statut już został 

uchwalony. Jeśli trwa posiedzenie Rządu, to czy inni posłowie mogą wejść sobie na to 

posiedzenie ? 

Radny Bartłomiej Kurkus powiedział, że może trzeba sobie zadać pytanie, po co Rada 

w ogóle się spotyka, żeby tylko sobie podyskutować ?  

Przewodniczący Rady przyznał, że na posiedzenia Rządu nie chodzą wszyscy 

posłowie, którzy są suwerenami. Chodzą członkowie Rządu, bo tam podejmuje się 

decyzje operatywne.    

Radny Bartłomiej Kurkus powiedział, że nie chciałby się odnosić do innych szczebli 

władzy i decyzyjności. Jesteśmy na sesji Rady Powiatu i tym się zajmujmy.  
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Przewodniczący Rady przyznał, że mamy prawo opierać się na zwyczaju, który 

obowiązuje. Na posiedzenia Rządu chodzą osoby zaproszone przez Premiera i nikt 

więcej. 

 

Radny Bartłomiej Kurkus przypomniał, że Pan Starosta w swojej wypowiedzi 

powiedział, że jak Radny zgłosi chęć wzięcia udziału w posiedzeniu Zarządu, co właśnie 

czyni, to będzie zaproszony na najbliższe posiedzenie Zarządu ?  

Starosta Dariusz Stopa odpowiedział, że rozważy to zgłoszenie.  

Radny Bartłomiej Kurkus zapytał, w jakiej formie należy się zwracać, aby zostać 

zaproszonym na posiedzenie Zarządu ? 

Starosta Dariusz Stopa odpowiedział, że Pan Radny Kurkus był członkiem Zarządu  

i Wicestarostą, to kto jak kto, ale On powinien najlepiej wiedzieć, jak to się odbywa.  

Za swoich czasów nie wprowadził jednak zapraszania Radnych na posiedzenia 

Zarządu. Starosta jako Przewodniczący Zarządu zaprasza te osoby, które są potrzebne 

do danej sprawy rozpatrywanej na danym posiedzeniu. Chodzi również o biegłość 

pracy. Dobrym przykładem jest Rząd. Odbywają się posiedzenia Rady Ministrów, na 

które nie chodzą  posłowie, którzy chcą, bo obowiązuje pewien porządek. Ten porządek 

trzeba przenosić też na niższe szczeble. 

Radny Bartłomiej Kurkus odpowiedział, że w okresie, kiedy był Wicestarostą, każda 

zainteresowana jakimś tematem osoba mogła uczestniczyć w Zarządzie. Nie chodzi  

o to, żeby w każdym Zarządzie na siłę brać udział. Przede wszystkim chodzi o to, żeby 

móc wziąć udział, oczywiście bez prawa głosu i ewentualnie wypowiedzieć się na każdy 

temat.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przypomniał, że zgodnie z Regulaminem 

Pracy Rady każdy Radny ma prawo w jednej sprawie zabrać głos trzy razy. Niektórym 

Radnym limit ten się już wyczerpał.   

Radny Sławomir Piotrowski stwierdził, że jeżeli mamy patrzeć na przykład z góry,  

to w Sejmie obowiązuje tryb obywatelski, który określa, ile musi być zebranych 

podpisów  pod projektem obywatelskim. Taka poprawka do naszego Statutu była 

zgłaszana, niestety nie spotkała się z akceptacją. Jeżeli coś jest dla nas wygodne,  

to chcemy brać przykład z góry, jeżeli jest niewygodne, to przykładu nie bierzemy. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przypomniał, że funkcjonuje również 

instytucja petycji i nawet jedna osoba ma prawo z jakąś petycją wystąpić.   
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Następnie zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos dotyczący innej materii ? 

Przypomniał, że Statut Powiatu został już uchwalony.  

Radny Kazimierz Prochenka zapytał, czy posiedzenia Zarządu są tajne ?  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski odpowiedział, że nie są tajne. 

Radny Kazimierz Prochenka - jeżeli nie są tajne, to każdy Radny może wejść.   

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski odpowiedział, że każdy nie może wejść. 

Z tych głosów wynika, że nie rozumiemy, co to jest jawność ? Ustawodawca wyraźnie 

postanowił, że Zarząd składa sprawozdania ze swojej działalności i to jest właśnie 

zapewnienie owej jawności. Nie oznacza to, że każdy może wejść i zdezorganizować 

pracę Zarządu. Trzeba odróżnić władzę wykonawczą od uchwałodawczej. Radni są od 

tego, aby podejmować uchwały, a nie decydować np. o tym, gdzie idzie paczer.  

Radny Sławomir Piotrowski wniósł o zrobienie porządku w przydrożnych rowach 

powiatowych. Jest wiele miejsc, gdzie zalegają butelki i inne śmieci. Zanim przystąpimy 

do koszenia warto te śmieci wcześniej uprzątnąć.  

Starosta Dariusz Stopa poinformował, że usuwanie śmieci z poboczy i rowów odbywa 

się sukcesywnie. Wszystkich naraz nie da się usunąć.  

Radny Jan Kuć stwierdził, że dzisiejsza dyskusja w sprawie Statutu Powiatu była nie 

potrzebna. Według Niego Przewodniczący Rady wraz ze Starostą sami zgotowali sobie 

ten los. Przyznał, że głosował za wprowadzeniem poprawki zgłoszonej przez Radnego 

Bartłomieja Kurkusa dotyczącej możliwości brania udziału Radnych w posiedzeniach 

Zarządu. Protestuje stanowczo przeciwko słowom Przewodniczącego Rady, który 

określił od czego są Radni. Radni są od tego, żeby podejmować decyzje według 

własnego uznania.    

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski  wyjaśnił, że żaden Radny nie ma 

uprawnień do podejmowania samodzielnych decyzji. Następnie 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. 25. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski podziękował wszystkim za aktywny 

udział w dzisiejszej sesji.  
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Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 20 ust. 6 Statutu Powiatu Siedleckiego  

o godzinie 1530  zakończył obrady wypowiadając formułę: „Zamykam XVI Sesję Rady 

Powiatu Siedleckiego”.  

 Na tym protokół zakończono.  

 

                                                            Przewodniczył: 

           
                                                                                      
PRZEWODNICZĄCY RADY 
     

   /-/   Zygmunt Wielogórski 
  
    

 Protokółowała: 

/-/Hanna Krupa 

 


