RADA POWIATU
w Siedlcach
BR.0002.8.2017

PROTOKÓŁ NR XXXII/2017
z XXXII Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach,
odbytej w dniu 14 września 2017 roku
w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40.

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski o godzinie 1600 otworzył sesję
wypowiadając: „Otwieram XXXII nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Siedlcach”.
Powitał Starostę, Wicestarostę, pozostałych członków Zarządu Powiatu, Skarbnika
i Sekretarza Powiatu, kierowników Wydziałów Starostwa, Radcę Prawnego, Radnych
i Panią Monikę Grudzińską reporterkę Katolickiego Radia Podlasia.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 13 Radnych, co wobec
21 osobowego składu Rady stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał,
wniosków i wydawania opinii. Nieobecność usprawiedliwili Radni: Bartłomiej Kurkus,
Jolanta Franczuk, Tomasz Miszta, Sławomir Piotrowski, Kazimierz Prochenka, Józefa
Rychlik, Marian Sekulski. Nieobecny jest również Radny Wiesław Klimek.
(Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
Do pełnienia funkcji sekretarzy podczas dzisiejszych obrad Przewodniczący wyznaczył
Radnych: Marka Gorzałę i Sławomira Górkę. 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”. Poinformował, że dzisiejsza sesja
zwołana jest na wniosek Zarządu Powiatu. Nadmienił, że zawiadomienie o zwołaniu
sesji z proponowanym porządkiem obrad i projektem Uchwały otrzymali wszyscy Radni.
Zapytał, czy są do tego porządku jakieś wnioski ?
Ponieważ wniosków nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem
zaproponowanego porządku obrad ?
- „za” przyjęciem porządku obrad głosowało 13 Radnych.
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Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że porządek obrad został
przyjęty jednogłośnie. Obrady odbędą się według kolejności:
1. Otwarcie obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXI 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 XXVIII/171/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia
22 maja 2017 roku.
5. Interpelacje i zapytania Radnych.
6. Zakończenie obrad.
Ad. 3.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 3
„Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Powiatu”. Nadmienił, że protokół był do wglądu
w Biurze Rady oraz został przesłany Radnym drogą e-mail. Poinformował, że do chwili
obecnej nie wpłynęły, co do jego treści żadne uwagi. Zapytał, czy ktoś chciałby teraz
zgłosić jakiś uwagi ?
Ponieważ uwag nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem
protokołu XXXI Sesji Rady Powiatu?
- „za” przyjęciem protokołu głosowało 13 Radnych
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 13 Radnych
jednogłośnie przyjęła protokół z XXXI Sesji Rady Powiatu w Siedlcach.
O godzinie 1610 na sesję przyszedł Radny Wiesław Klimek. Od tej pory w obradach bierze
udział 14-tu Radnych.

Ad. 4.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 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
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subregionu siedleckiego objętego Obszarem Strategicznej Interwencji problemowym
pn.: „Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej
w
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modernizacja

powiązanego

z

nim

układu

komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego” w brzmieniu wynikającym
z Uchwały Nr XXVIII/171/2017 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 maja 2017 roku”.
(Projekt tej Uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu). Nadmienił, że nie jest to
pierwsza dyskusja Rady nad meritum tej sprawy i zapytał, czy ktoś chciałby zabrać
głos ?
Radny Marek Gorzała powiedział, że chociaż jest to kolejna odsłona tegoż samego
tematu pozwoli sobie przedstawić pewne wątpliwości, co do poprawności opracowania
tego

dokumentu.

W
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części

wypowiedzi
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na

liczne

nieprawidłowości, powtarzane informacje tej samej treści i niepoprawność pisowni.
Starosta Dariusz Stopa przyznał, że przyjmuje zgłoszone uwagi, ale musi się
usprawiedliwić, bo liderem RIT-u jest Miasto Siedlce. Każdy samorząd m.in. Powiat
Siedlecki przygotowuje i odpowiada za swoją część, a Miasto spina wszystko w jedną
całość. Zobowiązał się do przekazania wszystkich zgłoszonych uwag.
Radny Jan Kuć powiedział, że istnieje obawa, aby błędy te nie zdyskwalifikowały
całego wniosku.
Starosta Dariusz Stopa poinformował, że Uchwałę tą podjęły już powiaty: Garwoliński,
Sokołowski, Łosicki, Węgrowski i Miasto Siedlce. My jesteśmy ostatnim samorządem,
który podejmuje tą Uchwałę.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski zapytał, czy poza zgłoszonymi są
jeszcze jakieś uwagi ?
Ponieważ więc uwag nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem
tej Uchwały ?
- „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 14 Radnych
Przewodniczący
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że

Rada

Powiatu

w obecności 14 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXII/184/2017 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
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i subregionu siedleckiego” w brzmieniu wynikającym z Uchwały Nr XXVIII/171/2017
Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 maja 2017 roku. Stanowi ona załącznik nr 3 do
protokołu.
Ad. 5.
Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 5
porządku obrad: „Interpelacje i zapytania radnych”. Zapytał, czy w tym punkcie ktoś
chciałby zabrać głos ?
Po chwili stwierdził, że chętnych do zabrania głosu nie ma, co oznacza, że punkt ten
został wyczerpany.
Ad. 6.
Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 8 ust. 6 Statutu Powiatu Siedleckiego
o godzinie 1620 Przewodniczący Rady zakończył obrady wypowiadając formułę:
„Zamykam XXXII nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu Siedleckiego.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczył:
PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Zygmunt Wielogórski
Protokółowała:
/- Hanna Krupa
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