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RADA POWIATU 
   w Siedlcach 

BR.0002.10.2016 

 

PROTOKÓŁ 

z XXIII Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach,  

odbytej w dniu 14 listopada 2016 roku  

w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, 

ul. Piłsudskiego 40. 

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Plichta o godzinie 1400 otworzył Sesję 

wypowiadając formułę: „Otwieram XXIII Sesję nadzwyczajną Rady Powiatu w 

Siedlcach”. Przywitał wszystkich przybyłych gości, członków Zarządu, Radnych oraz 

środki masowego przekazu. Poinformował, że sesja ta została zwołana na wniosek 

Zarządu Powiatu. 

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

co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi quorum do 

podejmowania prawomocnych uchwał, wniosków i wydawania opinii. Nieobecność 

swoją usprawiedliwił Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski.  

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

Do pełnienia funkcji sekretarzy podczas obrad wyznaczył Radnych: Grzegorza Pomikło   

i Andrzeja Wróbla. Zapytał, czy wyrażają zgodę ? Obaj Radni wyrazili zgodę na 

sprawowanie funkcji sekretarzy. 

Ad. 2. 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Plichta przystąpił do realizacji 2 punktu porządku 

obrad: „Wnioski do porządku obrad”. Nadmienił, że zawiadomienie o terminie, miejscu 

sesji i porządku obrad wraz z projektem uchwały otrzymali wszyscy Radni. Jednak 

Zarząd Powiatu wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do dzisiejszego porządku 

punktu: „Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej  

na 2016 rok Powiatu Siedleckiego”. Następnie zapytał, czy są jeszcze inne wnioski ? 

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

wprowadzeniem do dzisiejszego porządku obrad przedstawionego punktu ? 

 - „za” wprowadzeniem tego punktu głosowało 20 Radnych 

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie opowiedziała 

się za wprowadzeniem do porządku obrad przedstawionego punktu. Poinformował, że 

zostanie on umieszczony po punkcie 4 jako punkt 5. Pozostałe punkty ulegną 

przesunięciu o jedno miejsce w dół.  
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Następnie przystąpił do głosowania nad całym porządkiem obrad. Zapytał, kto jest za 

przyjęciem dzisiejszego porządku obrad wraz z dodatkowym punktem ? 

 - „za” przyjęciem porządku obrad głosowało 20 Radnych 

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła 

porządek dzisiejszych obrad, wobec czego obrady odbędą się  według kolejności:  

1. Otwarcie obrad. 
2. Wnioski do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Powiatu. 
4. 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” w brzmieniu 
wynikającym z Uchwały Nr XIX/119/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia  
12 sierpnia 2016 roku. 

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

6. Interpelacje i zapytania Radnych. 
7. Zakończenie obrad. 

Ad. 3. 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Plichta przystąpił do realizacji 3 punktu porządku 

obrad: „Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Powiatu”. Nadmienił, że protokół ten był 

do wglądu w Biurze Rady, jak również przesłany został Radnym drogą e-mail. 

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

wnioski. Następnie zapytał, czy teraz są jakieś uwagi ?   

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

protokołu z XXII Sesji Rady Powiatu w Siedlcach? 

 - „za” przyjęciem protokołu głosowało 20 Radnych. 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Plichta stwierdził, iż Rada Powiatu w obecności  

20 Radnych, jednogłośnie przyjęła Protokół z XXII Sesji Rady Powiatu w Siedlcach. 

Ad. 4. 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Plichta po wyczerpaniu porządku obrad  

w punkcie 3, przystąpił do realizacji kolejnego punktu: „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” w brzmieniu wynikającym z Uchwały Nr XIX/119/2016 Rady 

Powiatu w Siedlcach z dnia 12 sierpnia 2016 roku. 
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Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 2 do protokołu) pozytywnie 

zaopiniowała Komisja Budżetu i Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego  

i Rynku Pracy. Następnie udzielił głosu Pani Marcie Sosnowskiej – Wicestaroście 

Powiatu Sokołowskiego.  

Marta Sosnowska – Wicestarosta Sokołowski w imieniu Starosty i Zarządu Powiatu 

Sokołowskiego podziękowała za zwołanie sesji z uwagi na ten temat. Nadmieniła,  

że Uchwała ta wynika ze wspólnego udziału w projekcie RIT. Powiat Siedlecki wniosek 

swój już złożył, natomiast Powiat Sokołowski startuje z innego działania i dopiero 

wniosek będzie składał. Powiat Sokołowski w momencie zatwierdzania przez 

Marszałka planu inwestycyjnego miał dane szacunkowe i po sporządzeniu całej 

dokumentacji wartość ta uległa podwyższeniu. W związku z tym w imieniu Zarządu 

Powiatu Sokołowskiego poprosiła Powiat Siedlecki jako partnera w tym projekcie o 

pozytywne poparcie tej uchwały. Podkreśliła, że przedsięwzięcie to niezwykle jest 

ważne dla naszego całego Regionu.   

Wicestarosta Siedlecki Michał Okniński nadmienił, że nasz Powiat w tym działaniu 

żadnego udziału nie ma. My składaliśmy wniosek w zakresie innego działania, więc nie 

ponosimy żadnych kosztów. Jesteśmy jednak partnerami w programie RIT, dlatego też  

musimy tą uchwałę podjąć.  

Wiceprzewodniczący Rady Marek Plichta zapytał, czy są pytania ? 

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

Uchwały ? 

 - „za” podjęciem tej Uchwały głosowało  20 Radnych 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Plichta stwierdził, że Rada Powiatu w obecności  

20 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXIII/135/2016 zmieniającą 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” w brzmieniu wynikającym z Uchwały Nr XIX/119/2016 Rady Powiatu  

w Siedlcach z dnia 12 sierpnia 2016 roku. Stanowi ona załącznik nr 3 do niniejszego 

protokołu.  

Marta Sosnowska – Wicestarosta Sokołowski podziękowała za podjęcie tej 

Uchwały. Przyznała, że cieszy ją fakt, że w RIT Powiatu Siedleckiego znalazła się 

droga Broszków – Żuków, gdyż często z tej drogi korzysta.  

Ad. 5. 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Plichta po wyczerpaniu porządku obrad  

w punkcie 4 przystąpił do realizacji kolejnego punktu: „Podjęcie Uchwały w sprawie 

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego”.  
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Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 4 do protokołu) został pozytywnie 

zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Komisję Infrastruktury, Bezpieczeństwa 

Publicznego i Rynku Pracy.  Następnie udzielił głosu Wicestaroście Siedleckiemu. 

Wicestarosta Siedlecki Michał Okniński poinformował, że zmian w planie wydatków 

dokonuje się w celu pokrycia kosztów dotacji celowej przekazanej dla Powiatu 

Sokołowskiego przeznaczonej na opracowanie Planu rozwoju publicznego transportu 

zbiorowego dla obszaru Powiatu Sokołowskiego, Węgrowskiego i Siedleckiego. Plan 

został opracowany i odebrany. Przyszedł więc czas na rozliczenie. W zawartym 

porozumieniu zapisane było, że każdy z powiatów dzieli się kosztami po 1/3 udziału. 

Kwota wyniosła 12.300 złotych.   

Wiceprzewodniczący Rady Marek Plichta zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos ?  

Radny Sławomir Piotrowski zapytał z jakiego paragrafu zdejmujemy te pieniądze ?  

Skarbnik Powiatu Pelagia Piątek odpowiedziała, że z rozdziału 75020 Starostwo 

Powiatowe z paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” dla Wydziału Komunikacji.  

Radny Sławomir Piotrowski zapytał, czy ta zmiana jest widoczna w projekcie tej 

Uchwały ?  

Skarbnik Powiatu Pelagia Piątek odpowiedziała, że jest wykazana w Załączniku nr 1 

do projektu Uchwały. 

Radny Sławomir Piotrowski podziękował za wskazanie zmiany w projekcie Uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Plichta zapytał, czy są jeszcze pytania ? 

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

podjęciem tej Uchwały? 

 - „za” podjęciem Uchwały głosowało 20 Radnych 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Plichta stwierdził, że Rada Powiatu  

w obecności 20 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXIII/136/2016  

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu 

Siedleckiego. (Stanowi ona załącznik nr 5 do protokołu.)  

Ad. 6. 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Plichta po zrealizowaniu punktu 5 porządku 

obrad, przystąpił do realizacji punktu 6: „Interpelacje i zapytania Radnych”. Zapytał, czy 

ktoś chciałby zabrać głos ?  

Po chwili stwierdził, że chętnych do zabrania głosu nie ma.  
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Ad. 7. 

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

o godzinie 1420 Przewodniczący Rady zakończył obrady wypowiadając formułę:  

„Zamykam XXIII Sesję nadzwyczajną Rady Powiatu Siedleckiego”.  

 

               Na tym protokół zakończono.  

 

                                                              Przewodniczył: 

 

                                                                                                                       WICEPRZEWODNICZĄCY RADY                     

                                                                                                                  /-/    Marek Plichta 

 

 Protokółowała 

/-/Hanna Krupa 


