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RADA POWIATU 

   w Siedlcach 

BR.0002.1.2018 

PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2018 
z XXXVII sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach 

odbytej w dniu 23 lutego 2018 roku 

w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40  
  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski o godzinie 1400 otworzył sesję wypowiadając: 

„Otwieram XXXVII zwyczajną 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 18 Radnych, co wobec  

21 osobowego składu Rady stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał, wniosków  

i wydawania opinii. Nieobecni na sesji byli Radny Sławomir Piotrowski, Radny Mieczysław Ślaz 

oraz Radny Marian Sekulski.  

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

Do pełnienia funkcji sekretarzy podczas dzisiejszych obrad Przewodniczący wyznaczył Radnych: 

Grzegorza Pomikło i Benon Kukla. 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 zwołaniu sesji wraz  

z proponowanym porządkiem obrad i kompletem dokumentów otrzymali wszyscy Radni. Zapytał, 

czy ktoś chciałby zgłosić wniosek?   

Wicestarosta Siedlecki Michał Okniński w imieniu Zarządu Powiatu zawnioskował o zdjęcie  

z porządku obrad punktu: 24.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia 

regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Siedlecki (załącznik nr 2 do protokołu) oraz punktu: 25.Podjęcie uchwały 

w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Siedlecki w 2018 roku (załącznik nr 3 do 

protokołu). Tłumacząc decyzję o zdjęciu punktów w związku z brakiem opinii jednego ze związków 

zawodowych. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski Zapytał, kto jest za usunięciem tych punktów z 

porządku obrad? 

 - „za” usunięciem tych punktów głosowało 18 Radnych.  

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

zgodę na usunięcie odczytanych punktów z dzisiejszego porządku obrad. Zapytał, czy ktoś chciałby 

zgłosić jeszcze jakiś wniosek?   

Wicestarosta Siedlecki Michał Okniński w imieniu Zarządu Powiatu zawnioskował  

o wprowadzenie do porządku obrad 2 punktów tj.: „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2018-2021  

i punktu: „Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok 

Powiatu Siedleckiego.” 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski Zapytał, kto jest za wprowadzeniem tych punktów 

do porządku obrad? 

 - „za” wprowadzeniem tych punktów głosowało 18 Radnych. 
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Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 18 Radnych jednogłośnie wyraziła 

zgodę na wprowadzenie odczytanych punktów do dzisiejszego porządku obrad. Zaproponował, aby 

wprowadzić je w miejsce usuniętych punktów z porządku obrad tj. kolejno 24: „Podjęcie uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 

2018-2021 i 25: „Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok 

Powiatu Siedleckiego.” Zapytał, czy ktoś chciałby zgłosić jeszcze jakiś wniosek?   

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

przyjęciem porządku obrad?  

  - „za” przyjęciem porządku obrad głosowało 18 Radnych.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że porządek obrad został przyjęty 

jednogłośnie i przedstawia się następująco:   

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Wnioski do porządku obrad. 

3. Informacja Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego dotycząca e-wniosku Plus. 

4. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Powiatu. 

5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu. 

6. Przyjęcie informacji o działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział w Siedlcach w 2017 

roku.  

7. Przyjęcie informacji o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz 

rolników w 2017 roku.  

8. Przyjęcie informacji o działalności Społecznej Straży Rybackiej w 2017 roku.  

9. Przyjęcie informacji Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o działalności Policji  

na terenie Powiatu Siedleckiego w 2017 roku.  

10. Przyjęcie informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach  

o działalności Straży na terenie Powiatu Siedleckiego w 2017 roku.  

11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu 

Siedleckiego w 2017 roku.  

12. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego za 2017 rok.  

13. Przyjęcie informacji o działalności Związku Powiatów Polskich w 2017 roku. 

14. Przyjęcie informacji o działalności Stowarzyszenia „Nadbużańska Lokalna Organizacja 

Turystyczna” w 2017 roku. 

15. Przyjęcie informacji o działalności Stowarzyszenia pod nazwą „Lokalna Grupa Działania Ziemi 

Siedleckiej” w 2017 roku. 

16. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Powiatu w 2017 roku: 

1) Komisji Rewizyjnej, 

2) Komisji Budżetu, 

3) Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 

4) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, 

5) Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. 

17. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej za okres II półrocza 

2017 roku.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu  

w Siedlcach.  

19. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru, sztandaru 

i pieczęci Powiatu Siedleckiego oraz zasad i warunków ich używania.  

20. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie przyjęcia do 

realizacji Planu inwestycyjnego dla subregionu siedleckiego objętego Obszarem Strategicznej 
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Interwencji problemowym pn. „Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła 

Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu 

komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego”.  

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 

gruntowej.  

22. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Branżowej I Stopnia Specjalnej  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim.  

23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania 

kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu 

Siedleckiego dla publicznych i niepublicznych szkół  

i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami 

samorządu terytorialnego.  

24. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Siedleckiego na lata 2018-2021. 

25.  Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Powiatu 

Siedleckiego. 

26. Informacja Przewodniczącego Rady. 

27. Interpelacje i zapytania Radnych. 

28. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 3.   

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu  

3: „Informacja Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego dotycząca e-wniosku Plus”.  

O zabranie głosu poprosił pracownika Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Pana 

Wiesława Tarkowskiego. 

Wiesław Tarkowski przedstawił informację dotyczącą składania wniosków w systemie 

elektronicznym. Zaprezentował całą procedurę składania takiego wniosku oraz poinformował  

o możliwości składania oświadczenia przez rolników. Wyjaśnił, którzy rolnicy mogą takie 

oświadczenie złożyć i poinformował o terminie ich składania.  

Podczas prezentacji kilku radnych zadało pytania i wyraziło swoje wątpliwości dotyczące e-wniosku 

plus. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski podziękował Panu Wiesławowi Tarkowskiemu  

za przedstawioną informację. 

Ad. 4.   

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 4 „Przyjęcie protokołu 

z XXXVI Sesji Rady Powiatu”. Nadmienił, że protokół był do wglądu w Biurze Rady, jak również 

wysłany był Radnym drogą e-mail. Zapytał, czy ktoś w sprawie protokołu chciałby zabrać głos?   

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

za przyjęciem protokołu z XXXVII Sesji Rady Powiatu w Siedlcach?  

  - „za” przyjęciem protokołu głosowało 18 Radnych  

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

Protokół z XXXVI Sesji Rady Powiatu w Siedlcach. 

Ad.  5.   

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 5 punktu: „Przyjęcie 

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

za okres od 11 grudnia 2017 roku do 5 lutego 2018 roku. Zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby 

zabrać głos?  
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Radny Kazimierz Prochenka poprosił o wyjaśnienie punktu „Podjęcie uchwały w sprawie wyboru 

oferty na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2018 roku”, który był 

rozpatrywany na Zarządzie Powiatu kilkakrotnie oraz punktu 11: „Przesądowe wezwanie do zapłaty 

Kancelarii Prawniczej Jan Kurkus Siedlce, który był rozpatrywany przez Zarząd Powiatu w dniu 27 

grudnia 2017r. Odnosząc się do ostatniego punktu stwierdził, że z materiałów wynika, iż Kancelaria 

wystąpiła do Zarządu Powiatu o zapłatę prawie 500 tys. zł. 

Wicestarosta Siedlecki Michał Okniński odnosząc się do drugiego pytania wyjaśnił, że Kancelaria 

Prawna reprezentowała firmę wykonawczą i wystąpiła do nas o zapłatę tej kwoty, która wynika 

głównie z opóźnień, jakie firma miała na danej inwestycji i z naliczonych kar. Firma twierdzi, że nie 

wynikało to z ich winy i chce, ażeby te pieniądze im zapłacić. Zarząd stoi na stanowisku, iż 

opóźnienia wynikają z winy wykonawcy, a kary były słusznie naliczane. Głównym wykonawcą był 

Mikst z Węgrowa, a inwestycja była realizowana w Żelkowie. Dodał, że opóźnienie było 

kilkudniowe. 

Radny Kazimierz Prochenka zgodnie z umową naliczono odsetki. 

Wicestarosta Siedlecki Michał Okniński odnosząc się do pierwszego pytania poinformował, że co 

roku jest konkurs na wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu, turystyki 

zaznaczył, że pan Sekretarz był Przewodniczącym Komisji i ewentualnie on może powiedzieć więcej 

na ten temat. 

Sekretarz Powiatu Andrzej Rymuza poinformował, że w tym roku kwota przeznaczona  

na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe jest przyznana  

w poszczególnych działach sport, turystyka, rehabilitacja osób niepełnosprawnych, pomoc społeczna. 

Podzieliliśmy rozpatrywanie terminów składania ofert w poszczególnych zadaniach  

i sferach. Wyjaśnił na przykładzie sportu tj. organizacji zadania polegającego na szkoleniu dzieci  

i młodzieży. Podkreślił, że termin jest ważny w tym przypadku, bo gdybyśmy na początku roku tzn. 

w styczniu rozpatrywali wniosek to realizacja tego zadania mogłaby odbyć się dopiero w II semestrze 

następnego roku szkolnego tj. w terminie ferii. W kilku terminach składano oferty i w kilku terminach 

Komisja obradowała i na bieżąco przedstawiała Zarządowi Powiatu rekomendacje  

o propozycji wyboru działania. W zależności od zadań i od roku wpływa od 1 oferty, nawet do 7.  

W zakresie turystyki gdzie jest duża kwota wpływa najwięcej ofert. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze pytania? Po chwili stwierdził, że pytań nie ma  

i przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu. 

 - „za” przyjęciem sprawozdania głosowało 18 Radnych  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności  

18 Radnych jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu. Stanowi ono załącznik 

nr 4 do protokołu.  

Ad.  6.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 6 punktu: „Przyjęcie 

informacji z działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddziału w Siedlcach w 2017 roku”. 

Poinformował, że była ona rozpatrzona i przyjęta przez Komisję Rolnictwa, Leśnictwa  

i Ochrony Środowiska. Zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos?  

Po chwili stwierdził, że chętnych do zabrania głosu nie ma, co oznacza, że informacja o działalności 

Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddziału w Siedlcach w 2017 roku została przyjęta. Stanowi ona 

załącznik nr 5 do protokołu.  

Ad. 7.   

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 7 punktu: „Przyjęcie 

informacji z działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz rolników  

w roku 2017”. Poinformował, że informacja ta była rozpatrywana i została przyjęta przez Komisję 
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Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Następnie zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby 

zabrać głos?  

Po chwili stwierdził, że chętnych do zabrania głosu nie ma, co oznacza, że informacja ·z działalności 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz rolników w roku 2017 została przez Radę 

Powiatu przyjęta. Stanowi ona załącznik nr 6 do protokołu.  

Ad.  8.   

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 8 „Przyjęcie 

informacji o działalności Społecznej Straży Rybackiej w 2017 roku”.  

Poinformował, że była ona rozpatrywana i została przyjęta przez Komisję Rolnictwa, Leśnictwa  

i Ochrony Środowiska. Czy ktoś ma pytania?   

Uznaje, że informacja z działalności Społecznej Straży Rybackiej w 2017 roku została przez Radę 

Powiatu przyjęta. Stanowi ona załącznik nr 7 do protokołu.  

Ad. 9.   

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 9 punktu: „Przyjęcie 

informacji Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o działalności Policji na terenie Powiatu 

Siedleckiego w roku 2017”. Poinformował, że informację tą przyjęła Komisja Infrastruktury, 

Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. Następnie zapytał, czy ktoś w tym punkcie chciałby 

zabrać głos?  

Ponieważ chętnych do zabrania głosu nie było, stwierdził, że informacja Komendanta Miejskiego 

Policji w Siedlcach o działalności Policji na terenie Powiatu Siedleckiego w roku 2017 została przez 

Radę Powiatu przyjęta. Stanowi ona załącznik nr 8 do protokołu.   

Ad. 10.   

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 10: „Przyjęcie 

informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach o działalności Straży 

na terenie Powiatu Siedleckiego w roku 2017”. Poinformował, że informacja ta została przyjęta przez 

Komisję Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. Zapytał, czy ktoś chciałby  

w tym punkcie zabrać głos?  

Po chwili stwierdził, że chętnych do zabrania głosu nie ma, co oznacza, że informacja Komendanta 

Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach o działalności Straży na terenie Powiatu 

Siedleckiego w roku 2017 została przez Radę Powiatu przyjęta.  

Stanowi ona załącznik nr 9 do protokołu.  

Ad. 11.   

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 11: „Przyjęcie 

sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Siedleckiego  

w 2017 roku”. Nadmienił, że sprawozdanie to było rozpatrywane i zostało pozytywnie zaopiniowane 

przez Komisję Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. Następnie zapytał, czy  

w tej sprawie ktoś chciałby zabrać głos?  

Po chwili stwierdził, że chętnych do zabrania głosu nie ma i przystąpił do głosowania. Zapytał, kto 

jest za przyjęciem tego sprawozdania?  

  - „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 18 Radnych  

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie  

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Siedleckiego w 2017 roku. Stanowi ono 

załącznik nr 10 do protokołu.  

Ad. 12.   

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 12 punktu: „Przyjęcie 

sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
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zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2017 rok”. 

Poinformował, że sprawozdanie to przyjęła Komisja Budżetu i Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, 

Zdrowia i Opieki Społecznej. Zapytał, czy w tej sprawie 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 18 Radnych  

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie  

z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 

w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2017 rok. Stanowi ono 

załącznik nr 11 do protokołu.  

Ad. 13.   

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 13 punktu: „Przyjęcie 

informacji o działalności Związku Powiatów Polskich w 2017 roku”. Przypomniał,  

że delegatem Powiatu do tego Związku jest Starosta Siedlecki Dariusz Stopa. Zapytał,  

czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos?  

Ponieważ chętnych do zabrania głosu nie było, stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła informację  

o działalności Związku Powiatów Polskich w 2017 roku. Stanowi ona załącznik nr 12 do protokołu.  

Ad.  14.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji 14 punktu: „Przyjęcie 

informacji o działalności Stowarzyszenia „Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna” w 2017 

roku. Zapytał, czy w tej sprawie ktoś chciałby zabrać głos?  

Ponieważ chętnych do zabrania głosu nie było, stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła 

informację o działalności Stowarzyszenia „Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna” w 2017 

roku. Stanowi ona załącznik nr 13 do protokołu.   

Ad. 15.  

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

informacji o działalności Stowarzyszenia pod nazwą „Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej” 

w 2017 roku”. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos?  

Ponieważ chętnych do zabrania głosu nie było, stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła informację  

o działalności Stowarzyszenia pod nazwą „Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej” w 2017 roku. 

Stanowi ona załącznik nr 14 do protokołu.   

Ad. 16.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 16: „Przyjęcie 

sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Powiatu w 2017 roku:   

1) Komisji Rewizyjnej, która przyjęła sprawozdanie.   

2) Komisji Budżetu, która przyjęła sprawozdanie.   

3) Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, która przyjęła sprawozdanie.     

4) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, która przyjęła sprawozdanie.   

5) Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy, która przyjęła sprawozdanie.     

Zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos?   

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

1) Zapytał, kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ·w 2017 roku?   

- „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 18 Radnych  

Stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji 

Rewizyjnej w 2017 roku. (Załącznik nr 15 do protokołu)   
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2) Zapytał, kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Budżetu  

w 2017 roku?   

- „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 18 Radnych  

Stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu 

w 2017 roku. (Załącznik nr 16 do protokołu)   

3) Zapytał, kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Leśnictwa  

i Ochrony Środowiska w 2017 roku?   

- „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 18 Radnych    

Stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji 

Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w 2017 roku. (Załącznik nr 17 do protokołu)   

4) Zapytał, kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 

Zdrowia i Opieki Społecznej w 2017 roku?   

- „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 18 Radnych  

Stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, 

Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w 2017 roku. (Załącznik nr 18 do protokołu)   

5) Zapytał, kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Infrastruktury, 

Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy w 2017 roku?   

- „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 18 Radnych  

Stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji 

Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy w 2017 roku. (Załącznik  

nr 19 do protokołu)   

Ad. 17.  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 17 “Przyjęcie 

sprawozdania z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2017 roku”.   

Nadmienił, że sprawozdanie to zostało sporządzone i przyjęte przez Komisję Rewizyjną. Zapytał, czy 

ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos?  

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

przyjęciem tego sprawozdania?  

- „za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 18 Radnych  

Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawozdanie z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej 

za okres II półrocza 2017 roku zostało przez Radę Powiatu przyjęte jednogłośnie. Stanowi ono 

załącznik nr 20 do protokołu.  

Ad. 18.   

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 18: „Podjęcie 

Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach”. 

Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 21 do protokołu) pozytywnie zaopiniowały 

wszystkie stałe Komisje Rady Powiatu. Następnie zapytał, czy są pytania?  

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

Uchwały?  

  - „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 18 Radnych  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności  

18 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVII/214/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdań 

 z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach. Stanowi ona załącznik nr 22 do protokołu.  
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Ad. 19.   

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 19: „Podjęcie Uchwały 

w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru, sztandaru i pieczęci Powiatu 

Siedleckiego oraz zasad i warunków ich używania”. Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik 

nr 23 do protokołu) pozytywnie zaopiniowały wszystkie stałe Komisje. Poinformował, że Zarząd 

Powiatu na posiedzeniu w dniu 12 lutego br. dokonał sprostowania omyłki pisarskiej w powyższym 

projekcie. W projekcie uchwały zamieniono rok 2017 na rok 2018.  Następnie zapytał, czy w tym 

punkcie ktoś chciałby zabrać głos?  

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

podjęciem tej Uchwały wraz ze zmianami?  

  - „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 18 Radnych  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności  

18 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, 

banneru, sztandaru i pieczęci Powiatu Siedleckiego oraz zasad i warunków ich używania. Stanowi 

ona załącznik nr 24 do protokołu.  

Ad. 20.   

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 20: „Podjęcie 

Uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Powiatu w Siedlcach 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”. Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 25 do protokołu) 

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

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

  - „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 18 Radnych  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności  

18 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVII/215/2018 zmieniającą Uchwałę  

Rady Powiatu w Siedlcach 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”. 

Stanowi ona załącznik nr 26 do protokołu.  

Ad. 21 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 21: „Podjęcie Uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej ” Poinformował, że 

projekt tej Uchwały (załącznik nr 27 do protokołu) pozytywnie zaopiniowała Komisja Infrastruktury, 

Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać 

głos?  

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

podjęciem tej Uchwały?  

  - „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 18 Radnych  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności  

18 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVII/216/2018 w sprawie wyrażenia zgody  

na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej. Stanowi ona załącznik nr 28 do protokołu.  

Ad. 22 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 22: „Podjęcie Uchwały 

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Branżowej I Stopnia Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno- 

Wychowawczym w Stoku Lackim”. Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 29 do 
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protokołu) pozytywnie zaopiniowała Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. 

Poinformował, iż w uzasadnieniu zostały naniesione poprawki, które wynikają z pomyłek pisarskich 

wskazanych przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Następnie zapytał, 

czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos? 

Radny Grzegorz Pomikło stwierdził, że w poprawce jest błąd w słowie przysposabiającym jest 

przysposposabiającym. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przyznał faktycznie, że jest błąd i zostanie on 

poprawiony. Stwierdził, iż nie ma on wpływu na treść uchwały. Zapytał, czy ktoś ma jakieś pytania? 

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

podjęciem tej Uchwały?  

  - „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 18 Radnych  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności  

18 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVII/217/2018 w sprawie zamiaru likwidacji 

Szkoły Branżowej I Stopnia Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Stoku 

Lackim. Stanowi ona załącznik nr 30 do protokołu.  

Ad. 23 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 23: „Podjęcie Uchwały 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości 

pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Siedleckiego dla publicznych  

i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące 

jednostkami samorządu terytorialnego. Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 31 do 

protokołu) pozytywnie zaopiniowała Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. 

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

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

podjęciem tej Uchwały?  

  - „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 18 Radnych  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności  

18 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz 

trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych  

z budżetu Powiatu Siedleckiego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych 

przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Stanowi ona 

załącznik nr 32 do protokołu.  

 

Ad. 24 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 24: „Podjęcie Uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2018 

– 2021”. Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 33 do protokołu) pozytywnie 

zaopiniowała Komisja Budżetu i Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy 

na posiedzeniu w dniu dzisiejszym. Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś chciałby zabrać głos?  

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

podjęciem tej Uchwały?  

  - „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 18 Radnych  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności  

18 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVII/218/2018 zmieniającą uchwałę  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2018 – 2021. Stanowi ona 

załącznik nr 34 do protokołu.  

Ad.  25.   
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Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 25 „Podjęcie Uchwały 

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego”. 

Poinformował, że projekt tej Uchwały (załącznik nr 35 do protokołu) pozytywnie zaopiniowała w 

dniu dzisiejszym Komisja Budżetu i Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku 

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

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

podjęciem tej Uchwały?  

  - „za” podjęciem tej Uchwały głosowało 18 Radnych  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności  

18 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVII/219/2018 w sprawie dokonania zmian  

w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 36 do 

protokołu.  

Ad. 26 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 26 „Informacja 

Przewodniczącego Rady”. 

Poinformował, że Zarząd Powiatu rozpoczął przyjmowanie wniosków o Nagrodę Starosty 

Siedleckiego zachęcając do składania wniosków. Pismo stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 

Poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa przesłała Radzie Powiatu Uchwałę Nr Si.18.2018 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 stycznia 2018 roku w 

sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Siedleckiego na lata 2018-2021 

(załącznik nr 38 do protokołu), oraz Uchwałę Nr Si.17.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o możliwości 

sfinansowania planowanego deficytu budżetu Powiatu Siedleckiego na 2018 rok (załącznik nr 39 do 

protokołu). Skwitował, iż obie opinie są pozytywne. Powyższe uchwały zostały wysłane do 

wiadomości wszystkim Radnym. 

Poinformował, że otrzymaliśmy Rozstrzygnięcie nadzorcze o stwierdzeniu nieważności Uchwały 

Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 listopada 2017r w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych 

diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Powiatu Siedleckiego, w części dotyczącej  

§ 2 ust. 3 Uchwały (załącznik nr 40 do protokołu). Powyższe rozstrzygnięcie zostało wysłane do 

wiadomości wszystkim Radnym. 

Poinformował o otrzymanej odpowiedzi Wojewody Mazowieckiego (załącznik nr 41 do protokołu) 

oraz RIO (załącznik nr 42 do protokołu) w sprawie skargi Sławomira Piotrowskiego dotyczącej 

prawidłowości zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu odbytej w dniu 23.11.2017 oraz ważności 

podjętych w jej trakcie uchwał. Powyższe odpowiedzi wszyscy Radni również otrzymali. 

Poinformował Radnych, że, jak co roku, została sporządzona frekwencja Radnych na sesjach Rady 

(załącznik nr 43 do protokołu) i frekwencja na posiedzeniach stałych Komisji Rady w 2017 roku 

(załącznik nr 44 do protokołu). Każdy Radny zdaje sobie z tego sprawę, jak często brał udział  

w posiedzeniach i sesjach, dlatego nie będzie imiennie podawał nieobecności. Każdy, kto chce się 

zapoznać ze sporządzoną frekwencją może uczynić to w Biurze Rady. 

Ad. 27  

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski przystąpił do realizacji punktu 27 porządku obrad: 

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

Radny Marek Gorzała w tym roku przypada 100-lecie Odzyskania Niepodległości, w związku  

z tym mam pytanie czy Rada Powiatu jak i Zarząd Powiatu mają już jakiś plan uczczenia tej rocznicy? 

Zaznaczył, że nie chodzi tu o podjęcie stosownej uchwały intencyjnej, która  

w odpowiednim czasie będzie podjęta. Jeżeli nie ma jeszcze jakiegoś planu działania to nie oczekuję 

dzisiaj odpowiedzi, ale zgłaszam taką potrzebę. 



11 

 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski rozumiem, że Zarząd ma koncepcję i na kolejnej sesji 

zostanie przedstawiony sposób obchodzenia rocznicy wraz z planem obchodów. Zaznaczył, że można 

iść w dwóch kierunkach zapisać wszystkie imprezy odbywające się na terenie powiatu  

i wspólnie w nich uczestniczyć, albo też zorganizować wspólnie z organizacjami społecznymi takie 

obchody. Plan zostanie przedstawiony na następnej sesji. 

Wicestarosta Siedlecki Michał Okniński stwierdził, że na początku roku jeszcze nie jest wiadomo, 

jakie organizacje takie obchody będą organizowały. 

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski zapytał czy są jeszcze jakieś interpelacje? 

Radny Bartłomiej Kurkus złożył pisemną interpelację dotyczącą składowiska odpadów w Kotuniu 

skierowaną do Zarządu Powiatu i Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.  

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos?  

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

wyczerpany. 

Ad. 28  

Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 8 ust. 6 Statutu Powiatu Siedleckiego ·o godzinie 1550 

Przewodniczący Rady zakończył obrady wypowiadając formułę: „Zamykam XXXVII zwyczajną 

Sesję Rady Powiatu Siedleckiego”.   

 Na tym protokół zakończono.   

 

                                                                       Przewodniczył:  

               

                                                                                          PRZEWODNICZĄCY RADY  

          /-/ Zygmunt Wielogórski   

   

  Protokółowała:  

  Justyna Poboży  

 

 


