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BR.0002.6.2016 

 

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016  

z XIX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, 

odbytej w dniu 12 sierpnia 2016 roku 

w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40 

_____________________________________________________________________ 

 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski o godzinie 1400 otworzył sesję 

wypowiadając formułę: „Otwieram XIX Sesję nadzwyczajną Rady Powiatu 

Siedleckiego”.   

Na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach bierze udział 16 Radnych,  

co wobec ustawowego składu Rady, wynoszącego 21 Radnych stanowi quorum, 

pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał, wniosków i wydawania opinii. 

Nieobecność swoją usprawiedliwili: Radna Małgorzata Cepek, Radny Wiesław Klimek, 

Radny Jan Kuć, Radny Tomasz Miszta i Radny Sławomir Piotrowski.  

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

Do pełnienia funkcji sekretarzy podczas dzisiejszych obrad Przewodniczący wyznaczył 

Radnych: Andrzeja Wróbla i Grzegorza Pomikło. Zapytał, czy wyrażają na to zgodę ? 

Obaj Radni wyrazili zgodę na pełnienie wyznaczonej funkcji. 

Ad. 2. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 2 punktu 

porządku obrad: „Wnioski do porządku obrad”.  

Nadmienił, że porządek dzisiejszych obrad otrzymali wszyscy Radni wraz  

z zawiadomieniem o terminie i miejscu sesji oraz kompletem materiałów.   

Po tych wyjaśnieniach Przewodniczący zapytał, czy są wnioski do porządku obrad ? 

Ponieważ wnioski nie zostały zgłoszone, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za 

przyjęciem zaproponowanego porządku obrad ?  

 „za” przyjęciem porządku obrad głosowało 16 Radnych 

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

przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Wnioski do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Powiatu. 
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4. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2016 – 2019. 

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

6. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę nr XVIII/111/2016 Rady Powiatu w 
Siedlcach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie powierzenia gminom z terenu 
powiatu siedleckiego zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg 
powiatowych. 

7. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę nr XVIII/112/2016 Rady Powiatu w 
Siedlcach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Planu 
inwestycyjnego dla subregionu siedleckiego objętego Obszarem Strategicznej 
Interwencji problemowym pn.: „Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego 
Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja 
powiązanego z nim układu komunikacyjnego  miasta i subregionu siedleckiego”.  

8. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości. 
9. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu 

powiatu siedleckiego na finansowanie lub dofinansowanie działań z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

10. Interpelacje i zapytania Radnych. 
11. Zakończenie obrad. 

Ad. 3.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 3  

„Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Powiatu”. Nadmienił, że protokół był do wglądu 

w Biurze Rady, jak również przesłany został Radnym drogą e-mail. Zapytał, czy ktoś 

chciałby teraz zgłosić jakiś uwagi ? 

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

protokołu z XVIII Sesji Rady Powiatu ?  

 - „za” przyjęciem protokołu głosowało 16 Radnych 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 16 Radnych 

jednogłośnie przyjęła protokół z XVIII Sesji Rady Powiatu w Siedlcach. 

 

Ad.  4.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 4 

porządku obrad „Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2016 – 2019”.  (Projekt tej Uchwały 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).  

Przewodniczący poinformował, że projekt Uchwały był rozpatrywany na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Budżetu, Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i 

Rynku Pracy oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, które odbyło się 

w dniu dzisiejszym i uzyskał pozytywną opinię.  

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos ?  
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O głos poprosił Pan Dariusz Stopa Starosta Siedlecki. 

Pan Dariusz Stopa Starosta Siedlecki  poinformował, że w załączniku Nr 2 do 

projektu Uchwały wdarł się błąd w rubryce Nazwa i cel w poz. 1.1.2.5 jest zapis 

„Przebudowa drogi…”  a winno być „Rozbudowa drogi…” . Jest również błąd w nazwie 

miejscowości zamiast Żaliszew winno być Żeliszew. 

Przewodniczący Rady podziękował Panu Staroście za sprostowanie i stwierdziwszy, 

że głosów do dyskusji nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem 

Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Siedleckiego na lata 2016 – 2019? 

 - „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 16 Radnych 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 16 Radnych 

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIX/116/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2016 - 2019. Stanowi 

ona załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Ad.  5.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 5 

porządku obrad: „Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej 

na 2016 rok Powiatu Siedleckiego. Projekt tej Uchwały stanowi załącznik nr 4 do 

niniejszego protokołu).  

Przewodniczący poinformował, że projekt Uchwały był rozpatrywany na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Budżetu, Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego  

i Rynku Pracy oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, które odbyło 

się w dniu dzisiejszym i uzyskał pozytywną opinię.  

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 podjęciem Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale 

Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego ? 

 - „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 16 Radnych 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 16 Radnych 

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIX/117/2016 w sprawie dokonania zmian w Uchwale 

Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 5 do 

niniejszego protokołu. 

Ad. 6.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 6 

porządku obrad „Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę nr XVIII/111/2016 Rady 

Powiatu w Siedlcach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie powierzenia gminom z 
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terenu powiatu siedleckiego zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg 

powiatowych”.  

Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 6 do protokołu) został pozytywnie 

zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu, Komisji Infrastruktury, 

Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa  

i Ochrony Środowiska w dniu dzisiejszym. 

Zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos ?  

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

kto jest za podjęciem Uchwały zmieniającej uchwałę nr XVIII/111/2016 Rady Powiatu  

w Siedlcach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie powierzenia gminom  

z terenu powiatu siedleckiego zadania 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 XIX/118/2016 zmieniającą 

uchwałę nr XVIII/111/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 czerwca 2016 roku w 

sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego zadania powiatu z zakresu 

letniego utrzymania dróg powiatowych. Stanowi ona załącznik nr 7 do niniejszego 

protokołu. 

Ad. 7.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 7 

porządku obrad: „Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę nr XVIII/112/2016/w sprawie 

przyjęcia do realizacji Planu inwestycyjnego dla subregionu siedleckiego objętego 

Obszarem Strategicznej Interwencji problemowym pn.: „Utworzenie Zintegrowanego 

Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa  

i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego  miasta i subregionu 

siedleckiego”.  

Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 8) był rozpatrywany i pozytywnie 

zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu, Komisji Infrastruktury, 

Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i 

Ochrony Środowiska. Następnie zapytał, czy w tej sprawie ktoś chciałby zabrać głos ? 

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

jest za podjęciem tej Uchwały ? 

 - „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 16 Radnych 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 16 Radnych 

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIX/119/2016 Rady Powiatu w Siedlcach zmieniającą 

Uchwałę nr XVIII/112/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 czerwca 2016 roku  



5 

 

w sprawie przyjęcia do realizacji Planu inwestycyjnego dla subregionu siedleckiego 

objętego Obszarem Strategicznej Interwencji problemowym pn.: „Utworzenie 

Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej  

w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu 

komunikacyjnego  miasta i subregionu siedleckiego”. Stanowi ona załącznik  

nr 9 do niniejszego protokołu. 

Ad. 8. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 8 

porządku obrad: „Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 

nieruchomości”.  

Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 10) pozytywnie zaopiniowała na 

wspólnym posiedzeniu Komisja Budżetu, Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa 

Publicznego i Rynku Pracy oraz Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.  

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

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

kto jest za podjęciem tej Uchwały ? 

 - „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 16 Radnych 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 16 Radnych 

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIX/120/2016 w sprawie wyrażenia zgody na 

obciążenie nieruchomości. Stanowi ona załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

Ad. 9. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 9 

porządku obrad: „Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji 

celowej z budżetu powiatu siedleckiego na finansowanie lub dofinansowanie działań  

z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej”. Poinformował, że projekt tej 

Uchwały (załącznik nr 12). Projekt tej Uchwały został pozytywnie zaopiniowany na 

wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu, Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa 

Publicznego i Rynku Pracy oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. 

Następnie poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa wydała Uchwałę  

Nr 15.152.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 lipca 

2016 roku w sprawie: orzeczenia nieważności uchwały Rady Powiatu w Siedlcach  

z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej  

z budżetu powiatu siedleckiego na finansowanie lub dofinansowanie działań z zakresu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej (załącznik Nr 13).  

Poinformował również, że Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2016 roku 

zapoznał się z uchwała RIO i jednogłośnie postanowił nie wnosić skargi do 
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Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie  oraz postanowił przygotować 

nowy projekt uchwały Rady Powiatu, który w dniu dzisiejszym będzie podejmowany.  

Następnie zapytał, czy w tej sprawie 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 16 Radnych 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 16 Radnych 

jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej  

z budżetu powiatu siedleckiego na finansowanie lub dofinansowanie działań  

z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Stanowi ona załącznik nr 14 do 

niniejszego protokołu. 

Ad.10. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 10,  

tj. „Interpelacje i zapytania Radnych”.  

Poinformował, że Radni w swoich materiałach otrzymali odpowiedź na wniosek złożony 

przez Radnego Sławomira Piotrowskiego. (załącznik Nr 15) 

Zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos ? 

Radny Bartłomiej Kurkus podziękował za dostarczenie materiałów i zaproponował, 

aby do odpowiedzi na ten wniosek odnieść się na następnej Sesji.    

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski wyraził zgodę na wniosek złożony przez 

Radnego Bartłomieja Kurkusa.  

Następnie zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos ? 

Ponieważ nikt nie zgłosił chęci zabrania głosu stwierdził, że punkt ten został 

wyczerpany. 

Ad. 11. 

Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 8 ust. 6 Statutu Powiatu Siedleckiego  

o godzinie 1410 Przewodniczący Rady zakończył obrady wypowiadając formułę: 

„Zamykam XIX Sesję Rady Powiatu Siedleckiego”. 

 Na tym protokół zakończono.  

                                                           Przewodniczył: 

        PRZEWODNICZĄCY RADY 

               Zygmunt Wielogórski 

Protokółowała:  

Anna Napiórkowska  


