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RADA POWIATU 
 w SIEDLCACH   
BR.0002.9.2016 

PROTOKÓŁ NR XXII/2016 
z XXII Sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, 

odbytej w dniu 28 października 2016 roku 
w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, 

ul. Piłsudskiego 40 

 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski o godzinie 1400 otworzył Sesję 

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

przybyłych gości, członków Zarządu Powiatu, Radnych i przedstawicieli lokalnych 

środków masowego przekazu. 

Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 20 Radnych, co wobec  

21 osobowego składu Rady stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał, 

wniosków i wydawania opinii. Nieobecność swoją usprawiedliwił Rady Sławomir 

Piotrowski. 

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

Do pełnienia funkcji sekretarzy podczas dzisiejszych obrad wyznaczył Radnych: 

Benona Kuklę i Grzegorza Pomikło. 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, 

miejscu sesji i porządku obrad wraz z materiałami, wszyscy Radni otrzymali. Zapytał, 

czy są jakieś wnioski ? 

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

zaproponowanego porządku obrad ? 

 - „za” przyjęciem porządku obrad głosowało 20 Radnych 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła porządek  

obrad, wobec czego dzisiejsze obrady odbędą się według kolejności: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Wnioski do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Powiatu. 
4. Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu. 
5. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Siedleckiego  

w roku szkolnym 2015/2016 
6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2011 – 2020” w 2015 roku. 
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020 
w roku 2015. 
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8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań w zakresie przebudowy i utrzymania dróg 
powiatowych w roku 2016. 

9. Podjęcie Uchwały w sprawie programu współpracy Powiatu Siedleckiego  
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2017. 

10. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu 
udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, 
przypadających Powiatowi Siedleckiemu oraz jego jednostkom podległym.  

11. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Paprotnia. 
12. Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego 

zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych. 
13. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok 

Powiatu Siedleckiego. 
14. Informacja Starosty Siedleckiego o wynikach analizy oświadczeń majątkowych 

osób, zobowiązanych do ich złożenia. 
15. Informacja Przewodniczącego Rady: 
      1) o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Powiatu  
          Siedleckiego za 2015 rok, 
      2) o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2015 rok przeprowadzonej  
          przez Wojewodę Mazowieckiego, 
      3) o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2015 rok przeprowadzonej  
          przez Urząd Skarbowy w Siedlcach. 
16. Interpelacje i zapytania Radnych. 
17. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 3.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 3 

„Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Powiatu”. Poinformował, że protokół z ostatniej 

sesji był do wglądu w Biurze Rady. Został też przesłany Radnym do zapoznania się  

z jego treścią drogą e-mail. Do chwili obecnej nie wpłynęły, co do jego treści, żadne 

uwagi, ani też wnioski. Zapytał, czy ktoś teraz chciałby wypowiedzieć się na temat 

protokołu ? 

Stwierdziwszy, że nikt nie zgłosił chęci zabrania głosu, przystąpił do głosowania. 

Zapytał, kto jest za przyjęciem protokołu z XXI Sesji Rady Powiatu w Siedlcach ? 

 - „za” przyjęciem protokołu głosowało 20 Radnych 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 Radnych 

jednogłośnie przyjęła Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Siedlcach. 

Ad.  4.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 4 

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

że sprawozdanie to sporządzone jest za okres od 19 września do 10 października  

2016 roku. Następnie  zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ?  

Ponieważ nikt nie wyraził chęci zabrania głosu, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto 

jest za przyjęciem sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu ? 

 - „za” przyjęciem sprawozdania głosowało 20 Radnych 
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Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 Radnych 

jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z pracy Zarządu. Stanowi ono załącznik nr 2 do 

niniejszego protokółu. 

Ad.  5.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 5 

porządku obrad: „Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu 

Siedleckiego w roku szkolnym 2015/2016”. Nadmienił, że było ono rozpatrywane  

i pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Budżetu i Komisję Oświaty, Kultury, Sportu, 

Zdrowia i Opieki Społecznej. Zapytał, czy w tym punkcie są pytania ? 

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

informacji ? 

 - „za” przyjęciem tej informacji głosowało 20 Radnych 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 Radnych 

jednogłośnie przyjęła informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu 

Siedleckiego w roku szkolnym 2015/2016. Stanowi ona załącznik nr 3 do niniejszego 

protokołu. 

Ad.  6.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 6 

porządku obrad: „Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Powiatowej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011 - 2020” w 2015 roku”. 

Poinformował , że sprawozdanie to było przedmiotem obrad Komisji Oświaty, Kultury, 

Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Komisja zaopiniowała go pozytywnie. Zapytał,  

czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos ? 

Ponieważ nikt nie wyraził chęci zabrania głosu, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto 

jest za przyjęciem tego sprawozdania ? 

 - „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 20 Radnych 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 Radnych 

jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z realizacji „Powiatowej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych na lata 2011 - 2020” w 2015 roku. Stanowi ono załącznik nr 4 

do niniejszego protokołu. 

Ad. 7.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 7 

porządku obrad: „Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 

lata 2015-2020” w roku 2015. Poinformował, że w tej sprawie obradowała i wydała 

pozytywną opinię Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. 

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

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

jest za przyjęciem tego sprawozdania ? 
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 - „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 20 Radnych 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 Radnych 

jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 

lata 2015-2020” w roku 2015. Stanowi ono załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Ad. 8.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 8 

porządku obrad: „Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań w zakresie przebudowy  

i utrzymania dróg powiatowych w 2016 roku”.  Nadmienił, że w tej sprawie jest 

pozytywna opinia Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. 

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

Radny Wiesław Klimek zapytał, czy zgodnie z podpisaną umową, tj. do 30 listopada 

br. zostanie zakończony remont mostu na Koszewnicy ? 

Podkreślił, że jest on bardzo ważny, chociażby z uwagi na dojazd dzieci do szkół.  

Starosta Siedlecki Dariusz Stopa odpowiedział, że wykonawcę obliguje wyznaczony 

termin do zakończenia inwestycji. Jeżeli termin ten wykonawca przekroczy, to zgodnie  

z umową mamy narzędzie pracy w postaci nałożenia kar. Póki co, trzeba być dobrej 

myśli.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski zapytał Radnego Wiesława Klimka,  

czy satysfakcjonuje Go ta odpowiedź ? 

Radny Wiesław Klimek odpowiedział, że tak.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski zapytał, czy w tym punkcie ktoś 

chciałby jeszcze zabrać głos ? 

Stwierdziwszy, że nie ma więcej chętnych do zabrania głosu, przystąpił do głosowania. 

Zapytał, kto jest za przyjęciem tego sprawozdania ? 

 - „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 20 Radnych 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 Radnych 

jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie przebudowy  

i utrzymania dróg powiatowych w roku 2016. Stanowi ono załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu.  

Ad. 9.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 9, 

porządku obrad: „Podjęcie Uchwały w sprawie programu współpracy Powiatu 

Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2017”. Nadmienił, że projekt tej Uchwały 

(załącznik nr 7 do protokołu) pozytywnie zaopiniowała Komisja Oświaty, Kultury, 

Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Zapytał, czy w tym punkcie są pytania ?  

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

Uchwały ? 
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- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 20 Radnych 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 Radnych 

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXII/131/2016 w sprawie programu współpracy 

powiatu siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. Stanowi ona załącznik  

nr 8 do protokołu.  

Ad. 10.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 10 

porządku obrad: „Podjęcie Uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, 

sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Siedleckiemu oraz jego jednostkom 

podległym”. Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 9 do protokołu) 

pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu. Zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby 

zabrać głos ? 

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

Zapytał, kto jest za podjęciem tej Uchwały ? 

 - „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 20 Radnych 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu  

w obecności 20 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie określenia 

szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych 

mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Siedleckiemu oraz jego 

jednostkom podległym. Stanowi ona załącznik nr 10 do protokołu. 

Ad. 11.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 11 

porządku obrad: „Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia pomocy Finansowej Gminie 

Paprotnia”. Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 11 do protokołu) 

pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa 

Publicznego i Rynku Pracy. Następnie zapytał, czy ktoś w tej sprawie chciałby zabrać 

głos ? 

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

Zapytał, kto jest za podjęciem tej Uchwały ? 

 - „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 20 Radnych 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu  

w obecności 20 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXII/132/2016 w sprawie 

udzielenia pomocy Finansowej Gminie Paprotnia. Stanowi ona załącznik nr 12  

do protokołu. 
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Ad. 12.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 12 

porządku obrad: „Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu 

siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych”.  

Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 13 do protokołu) pozytywnie 

zaopiniowała Komisja Budżetu i Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego  

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

Ponieważ nikt nie wyraził chęci zabrania głosu przystąpił do głosowania. Zapytał, kto 

jest za podjęciem Uchwały w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu 

siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych ? 

 - „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 20 Radnych 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 Radnych 

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXII/133/2016 w sprawie powierzenia gminom  

z terenu powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg 

powiatowych. Stanowi ona załącznik nr 14 do protokołu.  

Ad. 13.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 13 

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

na 2016 rok Powiatu Siedleckiego”. Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik  

nr 15 do protokółu) pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu. Zapytał, czy w tym 

punkcie są pytania ? 

Stwierdziwszy, że pytań nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za 

podjęciem tej Uchwały ? 

 - „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 20 Radnych 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu   

w obecności 20 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXII/134/2015 w sprawie 

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

ona załącznik nr 16 do protokołu. 

Ad. 14. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 14 

porządku obrad: „Informacja Starosty Siedleckiego o wynikach analizy oświadczeń 

majątkowych osób, zobowiązanych do ich złożenia”.  

Starosta Siedlecki Dariusz Stopa zgodnie z obowiązkiem, wynikającym z ustawy  

o samorządzie powiatowym przedstawił informację dotyczącą analizy oświadczeń 

majątkowych złożonych do Starosty przez osoby do tego zobowiązane. Informacja ta 

stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

Ad. 15.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 15: 

„Informacja Przewodniczącego Rady o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń 

majątkowych złożonych przez Radnych Powiatu Siedleckiego”.  
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Ad. 1).  

Zgodnie z art. 25c ust. 12 ustawy o samorządzie powiatowym Przewodniczący Rady 

przedstawił Radzie Powiatu informację o wynikach przeprowadzonej analizy 

oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Powiatu Siedleckiego, złożonych 

w 2016 roku według stanu na dzień 31.12.2015 roku (załącznik nr 18).  

Ad. 2).  

Przewodniczący Rady zapoznał Radnych z pismem z dnia 10.10.2016 roku  

Nr BO.II.414.689.2016 Wojewody Mazowieckiego, dotyczącym wyników analizy 

oświadczeń majątkowych złożonych przez Starostę Siedleckiego Dariusza Stopę  

i Przewodniczącego Rady Zygmunta Wielogórskiego. Pismo to stanowi załącznik nr 19 

do protokołu.  

Ad. 3).  

Odczytał pismo z dnia 3 października Nr 1426-AP/4027.18.2016 Naczelnika Urzędu 

Skarbowego w Siedlcach informujące o wynikach analizy oświadczeń majątkowych 

złożonych przez Radnych Powiatu, przekazanych do Urzędu Skarbowego. Stanowi ono 

załącznik nr 20 do niniejszego protokółu. 

Ad. 16.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 16: 

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

Po chwili stwierdził, że chętnych do zabrania głosu nie ma, co oznacza, że punkt ten 

został wyczerpany. 

Ad. 17. 

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

o godzinie 1430 Przewodniczący Rady zamknął obrady wypowiadając formułę: 

„Zamykam XXII Sesję Rady Powiatu Siedleckiego”.  

               Na tym protokół zakończono.  

                                                                       Przewodniczył: 
 
 

 RZEWODNICZĄCY RADY                                   
                                      
      /-/ Zygmunt Wielogórski                                        

   

 Protokółowała: 

/-/  Hanna Krupa 


