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 RADA POWIATU 
  w SIEDLCACH  
BR.0002.11.2016  

PROTOKÓŁ NR XXIV/2016 
z XXIV Sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach 

odbytej w dniu 21 grudnia 2016 roku 
w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach. 

 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski o godzinie 1330 otworzył Sesję wypowiadając formułę: 

„Otwieram XXIV Sesję zwyczajną Rady Powiatu Siedleckiego”. Powitał przybyłych gości, członków 

Zarządu Powiatu, Radnych i przedstawicieli lokalnych środków masowego przekazu.  

Na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach uczestniczy 17 Radnych, co wobec 

ustawowego składu Rady, wynoszącego 21 Radnych stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie 

prawomocnych uchwał i decyzji. Nieobecność swoją usprawiedliwił Radny Sławomir Piotrowski, 

Marian Sekulski i Mieczysław Ślaz. Nieobecny jest również Radny Marek Gorzała. 

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

Na sekretarzy do liczenia głosów podczas sesji wyznaczył Radnych: Benon Kukla 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: „Wnioski do 

porządku obrad”. Nadmienił, że porządek obrad otrzymali wszyscy Radni wraz z zawiadomieniem  

o terminie, miejscu sesji i kompletem materiałów. Następnie zapytał, czy ktoś chciałby wnieść do tego 

porządku jakiś wniosek ? 

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

dzisiejszego porządku obrad ? 

- „za” przyjęciem porządku obrad głosowało 17 Radnych 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 17 Radnych jednogłośnie przyjęła 

porządek obrad, który przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Wnioski do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Powiatu. 
4. Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu. 
5. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie  przyjęcia do realizacji projektu współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia 
społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 
wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 
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6. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Siedleckiego na lata 2016-2019.  

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

8. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wydatków nie wygasających z końcem 2016 roku. 
9. Podjęcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 

2017-2020.  
10. Podjęcie Uchwały Budżetowej na rok 2017 Powiatu Siedleckiego: 

1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej, 
2) przedstawienie opinii stałych Komisji, w tym opinii Komisji Budżetowej oraz wniosków Klubów 

Radnych, 
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach, 
4) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii stałych Komisji oraz opinii 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach i wniosków Klubów 
Radnych, 

5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej wraz z ewentualną autopoprawką, 
6) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej z uwzględnieniem przyjętych poprawek. 

11. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na opieszałość i bezczynność Starosty 
Siedleckiego. 

12. Podjęcie Uchwały w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu w Siedlcach i Planów Pracy stałych 
Komisji Rady Powiatu na 2017 rok.  

13. Podjęcie Uchwały w sprawie Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok. 
14. Informacja Przewodniczącego Rady. 
15. Interpelacje i zapytania Radnych. 
16. Zamknięcie obrad. 

Ad. 3. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 3 punktu porządku obrad:  

„Przyjęcie Protokołu z XXIII Sesji Rady Powiatu”. Nadmienił, że protokół był do wglądu w Biurze Rady. 

Został również przesłany Radnym drogą e-mail. Poinformował, że do chwili obecnej nie wpłynęły 

żadne uwagi. Następnie 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 protokołu z XXIII Sesji Rady Powiatu ? 

- „za” przyjęciem protokołu głosowało 17 Radnych, 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 17 Radnych jednogłośnie przyjęła 

protokół z XXIII Sesji Rady Powiatu. 

Ad. 4. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 4 porządku obrad:  

„Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu”. Nadmienił, że sprawozdanie sporządzone jest  

za okres od 17 października do 5 grudnia 2016 roku. Zapytał, czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać 

głos ? 

Radny Jan Kuć powiedział, że w sprawozdaniu napisano, że dyrektor Reymontówki” zwrócił się  

z prośbą do Zarządu Powiatu o przyznanie dotacji w wysokości 40.000 złotych na prowadzenie 
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działalności jednostki. Zapytał, czy pieniądze te zostały przyznane dodatkowo ponad limit ustalony 

przez Radę w budżecie Powiatu na rok 2016, czy mieszczą się w ramach budżetu ? 

Przewodniczący Rady o udzielenie odpowiedzi poprosił Panią Skarbni 

Skarbnik Powiatu Pelagia Piątek odpowiedziała, że dotacja ta została przyznana w ramach budżetu 

2016 roku. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze pytania ? 

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

sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu ? 

- „za” przyjęciem sprawozdania głosowało 17 Radnych 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 17 Radnych jednogłośnie przyjęła 

sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu. Stanowi ono załącznik nr 2 do protokołu. 

Ad. 5. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 5: “Podjęcie Uchwały  

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, 

Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata  

2014-2020. Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

Poinformował, że projekt ten był przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Komisji Oświaty, Kultury, 

Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Obie Komisje zaopiniowały go pozytywnie. Następnie zapytał, 

czy w sprawie tego projektu ktoś chciałby zabrać głos ? 

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

przedmiotowej uchwały ? 

- „za” podjęciem tej uchwały głosowało 17 Radnych. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 17 Radnych jednogłośnie podjęła 

Uchwałę Nr XXIV/137/2016 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia 

społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 

wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Stanowi ona załącznik nr 4 do protokołu.  

Ad. 6. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji kolejnego punktu: “Podjęcie 

Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego  

na lata 2016 – 2019”. Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Poinformował, że projekt tej uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Komisja 

Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. Zapytał, czy są pytania, uwagi bądź 

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

przedmiotowej uchwały ? 

- „za” podjęciem tej uchwały głosowało 17 Radnych. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 17 Radnych jednogłośnie podjęła 

Uchwałę Nr XXIV/138/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Siedleckiego na lata 2016 – 2019. Stanowi ona załącznik nr 6 do protokołu.  

Ad. 7. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 7 “Podjęcie Uchwały  

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

uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

Poinformował, że projekt tej Uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Komisja 

Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. Zapytał, czy w tej sprawie ktoś chciałby 

zabrać głos ? 

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

tej uchwały ? 

- „za” podjęciem uchwały głosowało 17 Radnych. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 17 Radnych jednogłośnie podjęła 

Uchwałę Nr XXIV/139/2016 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu 

Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 8 do protokołu.  

Ad. 8. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 8: “Podjęcie Uchwały 

w sprawie ustalenia wydatków nie wygasających z końcem 2016 roku”. Projekt tej uchwały stanowi 

załącznik nr 9 do protokołu. Poinformował, że pozytywnie zaopiniowała go Komisja Budżetu  

i Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. Zapytał, czy w tej sprawie ktoś 

chciałby zabrać głos ? 

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

tej uchwały ? 

- „za” podjęciem uchwały głosowało 17 Radnych. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 17 Radnych jednogłośnie podjęła 

Uchwałę Nr XXIV/140/2016 w sprawie ustalenia wydatków nie wygasających z końcem  

2016 roku. Stanowi ona załącznik nr 10 do protokołu. 

Ad. 9. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 9 “Podjęcie Uchwały  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017-2020”.  

Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  
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Projekt tej Uchwały był rozpatrywany przez wszystkie stałe Komisje Rady i uzyskał pozytywną ich 

opinię. Pozytywną opinię wydała również Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie. Uchwała  

Nr Si.449.2016 w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Siedlcach projekcie uchwały 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020 stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Otrzymali ją wszyscy Radni. Zapytał Ich, czy życzą sobie odczytania treści tej uchwały ?  

Radni stwierdzili, że nie ma potrzeby odczytywania uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej,  

gdyż znają jej treść.  

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos ?  

Stwierdziwszy, że nikt nie wyraził chęci zabrania głosu, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za 

podjęciem Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata  

2017 - 2020 ? 

- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 17 Radnych. 

Przewodniczący Rady stwierdził, iż Rada Powiatu w obecności 17 Radnych jednogłośnie podjęła 

Uchwałę Nr XXIV/141/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 

2017 - 2020. Stanowi ona załącznik nr 13 do protokołu.  

Ad. 10. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 10: “Podjęcie Uchwały 

Budżetowej na rok 2017 Powiatu Siedleckiego”. Poinformował, że Zarząd Powiatu, zgodnie z  ustawą 

o finansach publicznych, w obowiązującym terminie przedłożył projekt Uchwały Budżetowej na rok 

2017 Powiatu Siedleckiego Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół 

w Siedlcach. Niezwłocznie został przekazany wszystkim Radnym.  

Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2017 (załącznik nr 14 do protokołu) był rozpatrywany przez 

wszystkie stałe Komisje Rady. Komisja Budżetu i wszystkie pozostałe Komisje zaopiniowały go 

pozytywnie. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w dniu 6 grudnia 2016 

roku podjął Uchwałą Nr Si.448.2016 w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu  

w Siedlcach projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem. Skład Orzekający RIO 

pozytywnie zaopiniował przedłożony projekt uchwały budżetowej na rok 2017. 

Uchwała Nr Si.448.2016 RIO stanowi załącznik nr 15 do protokołu 

Przewodniczący nadmienił, że Uchwałę Nr Si.444.2013 Składu Orzekającego otrzymali wszyscy 

Radni wraz z pozostałymi materiałami na sesję. Zapytał Radnych, czy życzą sobie, aby ją odczytał.  

Radni jednomyślnie stwierdzili, że treść tej Uchwały znają i nie ma potrzeby jej odczytywania. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem Uchwały Budżetowej.   

Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Bartłomiej Kurkus stwierdził, że to nie 

jest już pierwszy rok, kiedy wniosek Klubowy Radnych Prawa i Sprawiedliwości, nawet w jednym 

procencie nie został rozpatrzony pozytywnie. Chodzi o zadania inwestycyjne w projekcie 

inwestycyjnym budżetu. Rozumie potrzeby i wydatki w ramach zobowiązań wieloletnich, które  

z roku na rok przechodzą i wiele strategicznych inwestycji, jeżeli chodzi o drogi.  
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Na temat wdrożenia instrumentu transportowego przez jednostki, które ten program wdrażają czwarty, 

czy piaty rok trwają dyskusje i to w jakiś sposób jest to zrozumiałe. Mając jednak na uwadze to,  

że budżet wielokrotnie zmienia się podczas jego realizacji, co będzie również miało miejsce w roku 

2017  Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości liczy na to, że w ramach możliwości budżetu będziemy 

starali się te wnioski realizować jeżeli rzeczywiście w budżecie znajdą się wolne pieniądze. Klub 

będzie się temu bacznie przyglądał. Podkreślił, że wiele wniosków miało poparcie lokalnych włodarzy 

w postaci wójtów z jednoczesnym wyrażeniem przez nich chęci dofinansowania poszczególnych 

inwestycji.  Przypomniał, że niejednokrotnie Starosta podkreślał, że tego rodzaju inwestycje znajdują 

szerokie poparcie i chęć realizacji. Klub PiS głosując nad budżetem wyrazi kredyt zaufania ze 

względu na to, że jest on historycznie wysoki, jednocześnie zmniejsza się deficyt, bo nadwyżka 

będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich. Uważa, że budżet 

ten jest ambitny. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości będzie jednogłośnie głosował za przyjęciem 

budżetu na rok 2017.  

Członek Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego Radny Andrzej Wróbel w imieniu Klubu 

stwierdził, że budżet Powiatu na rok 2017 jest przygotowany bardzo dobrze z uwagi na fakt,  

że dochody tego budżetu to 64.273.334 złote. Dochody zaplanowane są na poziomie ponad 121 %  

w stosunku do poprzedniego roku, a wydatki też są bardzo ambitne, bo wynoszą 61.973.334 złote. 

Wydatki te zaplanowano na poziomie prawie 114 % w stosunku do roku ubiegłego. To wszystko 

pozwoliło na uzyskanie planowanej nadwyżki budżetu w kwocie 2.300.000 złotych, którą przeznacza 

się na spłatę rat kredytu długoterminowego. Na podkreślenie zasługuje fakt, że kwota 23.427.252 

złotych została przeznaczona na wydatki majątkowe, co stanowi 37,8 % ogółu planowanych 

wydatków. Budżet zakłada pozyskanie środków zewnętrznych w kwocie 15.833.342 złotych na 

inwestycje, które stanowią 67,58 % ogółu środków na finansowanie inwestycji powiatowych. Środki 

własne Powiatu to 7.593.910 złotych, czyli ponad 32 % ogółu. Trzeba zaznaczyć, że są to inwestycje 

strategiczne. Budżet zapewnia finansowanie Powiatu na bardzo dobrym poziomie. Inwestycje 

zaplanowane są prawie na każdej gminie, a środki pozyskane z zewnątrz, przy współpracy  

z samorządami gminnymi pozwolą na ambitne wykonanie budżetu na 2017 rok. Klub Radnych 

Polskiego Stronnictwa Ludowego pozytywnie opiniuje budżet na 2017 rok i będzie za nim głosował.     

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski zapytał, czy są jeszcze głosy w dyskusji ? 

Ponieważ nikt nie zgłosił chęci zabrania głosu, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za 

podjęciem Uchwały Budżetowej na rok 2017 Powiatu Siedleckiego ? 

 - „za” podjęciem tej uchwały głosowało 17 Radnych 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 17 Radnych 

jednogłośnie podjęła Uchwałę Budżetową na rok 2017 Powiatu Siedleckiego Nr XXIV/142/2016. 

Stanowi ona załącznik nr 16 do protokołu.  

O godzinie 1350 na sesję przyszedł Radny Marek Gorzała. Od tej pory w obradach bierze udział 18 Radnych. 

O udzielenie głosu poprosił Starosta Siedlecki, któremu Przewodniczący głosu udzielił. 
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Starosta Siedlecki Dariusz Stopa podziękował wszystkim za jednomyślne głosowanie. Zapewnił,  

że Zarząd będzie się starał realizować ten budżet tak, żeby w miarę możliwości wszystkich zadowolić, 

co do końca jest to niemożliwe, gdyż środków jest mniej niżbyśmy chcieli. Rok 2016 zasługuje na 

uwagę, bo inwestycje mniejsze, czy większe, robione były na wszystkich trzynastu gminach. 

Podkreślił, że bez wsparcia gmin ciężko byłoby je zrealizować. Dzieląc nadwyżkę budżetową 

największa kwota została przydzielona na zadanie, na które m.in. złożył wniosek Klub Radnych Prawa 

i Sprawiedliwości. Chodzi o drogę w Radzikowie, która jest w trakcie realizacji. Na rok 2017 część 

wniosków Radnych Klubu PiS też została przewidziana do realizacji, chociażby droga Żelków – 

Chlewiska. Na Gminie Wodynie przewidziana jest droga Wodynie – Wola Wodyńska.  

Jeszcze raz podziękował za to głosowanie i wyraził nadzieję, że uda się pozyskać zaplanowane 

środki z zewnątrz.  

Ad. 11. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 11: “Podjęcie Uchwały 

w sprawie rozpatrzenia skargi na opieszałość i bezczynność Starosty Siedleckiego”. Projekt tej 

uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu. Poinformował, że skargę rozpatrzyła i przygotowała  

w tej sprawie projekt Uchwały Komisja Rewizyjna. Następnie zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos ? 

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

tej uchwały ? 

- „za” podjęciem uchwały głosowało 18 Radnych. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 18 Radnych jednogłośnie podjęła 

Uchwałę Nr XXIV/146/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na opieszałość i bezczynność Starosty 

Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 18 do protokołu. 

Ad. 12. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 12: “Podjęcie uchwały 

w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu w Siedlcach i Planów Pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 

2017 rok. Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu 

Poinformował, że projekt Planu Pracy Rady Powiatu pozytywnie zaopiniowały wszystkie stałe Komisje 

Rady Powiatu. Wszystkie też Komisje przyjęły plany pracy swoich Komisji. Następnie zapytał,  

czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać głos ? 

Stwierdziwszy, że nikt nie wyraził chęci zabrania głosu, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za 

podjęciem tej uchwały ? 

 - „za” podjęciem tej uchwały głosowało 18 Radnych. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 18 Radnych jednogłośnie podjęła 

Uchwałę Nr XXIV/144/2016 w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu w Siedlcach i Planów Pracy stałych 

Komisji Rady Powiatu na 2017 rok. Stanowi ona załącznik nr 20 do protokołu.  
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Ad. 13. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 13: “Podjęcie uchwały 

w sprawie Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok”. Projekt tej uchwały stanowi załącznik  

nr 21 do protokołu. 

Poinformował, że projekt tej uchwały wraz z Planem Kontroli przygotowała Komisja Rewizyjna. 

Zapytał, czy w tej sprawie ktoś chciałby zabrać głos ? 

Stwierdziwszy, że nie ma chętnych do zabrania głosu, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za 

podjęciem uchwały w sprawie Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok ? 

- „za” podjęciem uchwały głosowało 18 Radnych. 

Przewodniczący Rady stwierdził, iż Rada Powiatu w obecności 18 Radnych jednogłośnie podjęła 

Uchwałę Nr XXIV/145/2016 w sprawie Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok. Stanowi ona 

załącznik nr 22 do protokołu.  

Ad. 14. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 14: “Informacja 

Przewodniczącego Rady”. Poinformował, że nie ma istotnych do przekazania informacji. W związku  

z powyższym punkt ten został wyczerpany. 

Ad. 15. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 15: „Interpelacje  

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

Radny Bartłomiej Kurkus odczytał pismo Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2016 roku 

Nr WK-III.142.2.9.2016 skierowane do Starosty Siedleckiego, dotyczące usunięcia składowanych 

odpadów na wysypisku w Kotuniu. Stanowi ono załącznik nr 23 do protokołu. 

Następnie na ręce Przewodniczącego Rady złożył w tej sprawie interpelację skierowaną do Starosty 

Siedleckiego. Interpelacja stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski zapewnił Radnego, że odpowiedź na interpelację 

otrzyma na piśmie. Następnie zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos ? 

Radna Małgorzata Cepek w imieniu mieszkańców Gminy Siedlce poprosiła o namalowanie pasów na 

ul. Łukowskiej. Na odcinku od granicy Miasta do ronda.  

O głos poprosił Wójt Gminy Korczew, któremu Przewodniczący udzielił głosu. 

Wójt Gminy Korczew Sławomir Wasilczuk w imieniu własnym i mieszkańców Gminy Korczew 

podziękował za wykonanie inwestycji przebudowy drogi w miejscowości Tokary w kierunku Hruszew. 

Podkreślił, że droga ta będzie służyła dużej ilości mieszkańców, jak i przybyłym gościom.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski zapytał, czy w tym punkcie są jeszcze pytania, bądź 

interpelacje ?  

Po chwili stwierdził, że pytań i interpelacji nie ma, wobec czego punkt ten został wyczerpany. 
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Ad. 16. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski po wyczerpaniu porządku obrad, o godzinie 1420, 

zgodnie z § 8 ust. 6 Statutu Powiatu  Siedleckiego zakończył obrady wypowiadając formułę: 

„Zamykam XXIV zwyczajną Sesję Rady Powiatu w Siedlcach”.  

  
Na tym protokół zakończono.  
 
 
                                                                           Przewodniczył: 
 
 

      PRZEWODNICZĄCY RADY                                   
                                                                          

        /-/Zygmunt Wielogórski 
 

 

 

 

  
      Protokółowała: 
 

     /-/Hanna Krupa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


