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RADA POWIATU 

    w Siedlcach 

BR.0002.7.2017 

PROTOKÓŁ Nr XXXI/2017 

z XXXI Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, 

odbytej w dniu 16 sierpnia 2017 roku 

w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, 

ul. Piłsudskiego 40 
  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski o godzinie 1400 otworzył sesję 

wypowiadając formułę: „Otwieram XXXI Sesję nadzwyczajną Rady Powiatu 

Siedleckiego”. Powitał przybyłych gości, członków Zarządu Powiatu, Radnych, 

kierowników Wydziałów Starostwa i przedstawicieli lokalnych środków masowego 

przekazu. 

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: Radny Marek Gorzała, Radny Wiesław Klimek, 

Radny Sławomir Piotrowski, Radny Kazimierz Prochenka, Radny Andrzej Wróbel. 

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

Do pełnienia funkcji sekretarzy podczas dzisiejszych obrad Przewodniczący 

wyznaczył Radnych: Benona Kuklę 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. 
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3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu. 
4. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty 

Siedleckiego. 
5. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania 

Rady Powiatu w Siedlcach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym  
w Warszawie. 

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

 
Ad. 3.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 3 

„Przyjęcie protokołu z XXX 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 jakieś uwagi ? 

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

protokołu z XXX sesji Rady Powiatu ?  

 - „za” przyjęciem protokołu głosowało 16 Radnych 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 16 Radnych 

jednogłośnie przyjęła protokół z XXX sesji Rady Powiatu w Siedlcach. 

Ad. 4.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 4 

porządku obrad „Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Starosty Siedleckiego”.  (Projekt tej Uchwały stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

protokołu).  

Przewodniczący poinformował, że skarga wpłynęła w dniu 17 lipca br. Rozpatrywała 

ją i przygotowała projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Komisja Rewizyjna. 

Poinformował również, że w wierszu 4 uzasadnienia nastąpiła pomyłka pisarska. 

Data wpływu pism powinna być 22.11.2016 zamiast 22.11.2017. 

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 rozpatrzenia skargi na działalność 

Starosty Siedleckiego wraz z wprowadzoną zmianą ? 

 - „za” podjęciem tej Uchwały wraz z wprowadzoną zmianą głosowało  

                         16 Radnych 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 16 Radnych 

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXI/182/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Starosty Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 3 do niniejszego 

protokołu. 
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Ad. 5.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 5 

porządku obrad: „Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do 

reprezentowania Rady Powiatu w Siedlcach przed Wojewódzkim Sądem 

Administracyjnym w Warszawie”. (Projekt tej Uchwały stanowi załącznik nr 4 do 

niniejszego protokołu).  

Poinformował, że kandydatura pełnomocnika do reprezentowania Rady została 

uzgodniona z Zarządem Powiatu w Siedlcach. 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 udzielenia pełnomocnictwa do 

reprezentowania Rady Powiatu w Siedlcach przed Wojewódzkim Sądem 

Administracyjnym w Warszawie ? 

 - „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 16 Radnych 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 16 Radnych 

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXX/183/2017 w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu w Siedlcach przed Wojewódzkim 

Sądem Administracyjnym w Warszawie. Stanowi ona załącznik nr 5 do niniejszego 

protokołu. 

Ad.6. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 6,  

tj. „Interpelacje i zapytania Radnych”. Zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby 

zabrać głos ? 

Radny Bartłomiej Kurkus powiedział, że ma pytania dotyczące drogi Mokobody – 

Podnieśno w miejscowości Osiny Dolne oraz drogi w Kamiankach Lackich, gmina 

Przesmyki. Pierwsze pytanie to czy projektant drogi złożył oświadczenie zgodnie z 

art. 20 Prawo budowlane - że projekt został zrealizowany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i projektant bierze odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie projektu 

drogi i w przypadku wystąpienia usterek gwarantuje ich usunięcie ? Drugie pytanie:  

W jakim trybie, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych były te inwestycje 

wykonywane w zakresie projektowania, jaka firma je wykonywała i czy był kierownik 

budowy z ramienia Starostwa Powiatowego ? I trzecie pytanie związane  

z administracją: Ilu pracowników z wykształceniem w zakresie budownictwa 

drogowego pracuje w Wydziale Dróg ?  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski powiedział, że interpelacje złożone 

ustnie przez Pana Radnego zostaną przekazane Panu Staroście Siedleckiemu. 
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Radny Bartłomiej Kurkus powiedział, że kolejną sprawą, którą chciałby poruszyć 

jest sprawa remontów cząstkowych w ramach tegorocznego budżetu. Mamy zaraz 

koniec sierpnia, a remonty nie zostały zakończone. Pracownicy z Wydziału Dróg 

poznakowali te miejsca, na których trzeba wykonać remonty.  W gminie Kotuń 

zaznaczonych miejsc w większości przypadków już nie widać. Zapytał, czy tych 

przetargów nie można by  było ogłaszać i rozstrzygać wcześniej. Jest to 

niezrozumiałe, że remonty cząstkowe będą wykonywane przed samą zimą, gdzie za 

chwilę będą już nowe dziury w drogach. Dla mnie jest to administrowanie, a nie 

zarządzanie majątkiem Starostwa. Uważam, że powinno to być robione w sposób 

gospodarski. 

Starosta Siedlecki Dariusz Stopa odpowiedział, że na remonty cząstkowe 

ogłaszany był wcześniej przetarg. Robiony jest przedmiar mniej więcej ile tych dziur 

jest. Jednak w trakcie realizacji remontów pojawiają się nowe dziury w drogach. Jest 

zapis  

w umowie, że możemy rozszerzyć zakres tych prac. W tym roku zdarzyła się taka 

nietypowa sytuacja, że wykonawca który robił remonty na tej części powiatu 

siedleckiego nie przedłużył umowy. W związku z tym musieliśmy rozpocząć nowe 

postępowanie przetargowe i przedłuża się wszystko w czasie. Firma stwierdziła, że  

w pierwszym przetargu dała za niską cenę i za tę cenę nie będzie wykonywała 

dalszych remontów i nie jest w stanie przedłużyć umowy.  

Radny Bartłomiej Kurkus powiedział, że jest już radnym IV kadencję, czyli piętnasty 

rok i nigdy się nie zdarzyło, żeby remonty cząstkowe nie były zrobione do 15 

sierpnia.   

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski powiedział, że został ogłoszony drugi 

przetarg, a zazwyczaj udawało się to zrobić rozszerzeniem prac.  

Wicestarosta Siedlecki Michał Okniński odpowiedział, że w ubiegłym roku były 

rozszerzenia i wykonawcy chętnie do tego przystępowali, w tym roku ceny masy 

znacznie wzrosły i wykonawca nie chciał przedłużyć umowy według cen, które 

zaoferował kilka miesięcy wcześniej. Dlatego nowy przetarg został ogłoszony i już 

jest rozstrzygnięty. W czwartek 17 sierpnia br. zostanie podpisana umowa. 

Radny Bartłomiej Kurkus zapytał czy remonty cząstkowe nie są wykonane tylko na 

gminie Kotuń ? 

Starosta Siedlecki Dariusz Stopa odpowiedział, że dzielimy powiat na pół i nie 

rozpisujemy przetargów gminami. Została tylko gmina Kotuń, z tym że duże dziury  

w drogach są łatane na bieżąco.  
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Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że stan naszych dróg jest 

taki że problem był, jest i będzie. Nieraz zdarzało się, że do sierpnia czy września 

wykonywane były remonty cząstkowe, bo było jeszcze więcej dziur niż jest w tej 

chwili. 

Następnie zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos ? 

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

wyczerpany. 

Ad. 7. 

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

o godzinie 1430 Przewodniczący Rady zakończył obrady wypowiadając formułę: 

„Zamykam XXXI nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu Siedleckiego”. 

 Na tym protokół zakończono.  

 

                                                           Przewodniczył: 

        PRZEWODNICZĄCY RADY 

          /-/ Zygmunt Wielogórski 

Protokółowała:  

/-/ Monika Mróz  

 


