BR.0002.1.2018

PROTOKÓŁ NR I/2018
z I Sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach,
odbytej w dniu 22 listopada 2018 roku
w Starostwie Powiatowym w Siedlcach,
ul. Piłsudskiego 40

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
pierwszą sesję nowo wybranej Rady,

do czasu wyboru Przewodniczącego Rady

prowadzi najstarszy wiekiem Radny Jan Kuć.
Ad. 1.
Przewodniczący obrad Radny Senior Jan Kuć

o godzinie 1300 otworzył sesję

wypowiadając formułę: „Otwieram I sesję VI Kadencji Rady Powiatu Siedleckiego”.
Powitał Pana Karola Pachnika – Komisarza Wyborczego w Siedlcach, Pana Marcina
Skolimowskiego – Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach, Pana
Sylwestra Jaśkiewicza – Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Siedlcach,
wszystkich gości przybyłych na dzisiejszą sesję, Radnych i media.
Radny Senior Jan Kuć poinformował, że zgodnie z art. 15 ust. 1a Ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym „obrady rady powiatu są transmitowane i utrwalane
za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w
Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu oraz w inny sposób
zwyczajowo przyjęty”.
Ad. 2.
Przewodniczący obrad Radny Senior Jan Kuć

przystąpił

do realizacji

2 punktu porządku obrad, tj. „Wręczenie Radnym zaświadczeń o wyborze przez
Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej”. Poprosił Pana Sylwestra Jaśkiewicza
– Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Siedlcach o dokonanie czynności
wręczenia zaświadczeń.
Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej w Siedlcach Sylwester Jaśkiewicz
pogratulował

wyboru

na

Radnego

VI

Kadencji

Rady

i wręczył wszystkim zaświadczenia o wyborze na Radnego.

Powiatu

Siedleckiego

Ad. 3.
Przewodniczący

obrad

Radny

Senior

Jan

Kuć

przystąpił

do

realizacji

3 punktu porządku obrad, tj. „Ślubowanie Radnych”.
Poprosił wszystkich o powstanie i odśpiewanie Hymnu Narodowego.
Po Hymnie:
Przewodniczący obrad wyjaśnił, że będzie kolejno wyczytywał Radnych z imienia
i nazwiska. Każdy wyczytany Radny powstanie, podejdzie do mikrofonu i wypowie rotę
ślubowania w brzmieniu: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać
obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego,
czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra
obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”. Zaznaczył,
że „Ślubowanie” może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.
Po Ślubowaniu należy złożyć podpis potwierdzający fakt ślubowania na dokumencie,
znajdującym się na stoliku.
Zgodnie

z

informacją,

Przewodniczący

obrad

wyczytywał

według

kolejności

alfabetycznej Radnych do złożenia ślubowania. Po każdym złożonym ślubowaniu
stwierdzał, że składający je Radny objął mandat Radnego Powiatu Siedleckiego.
(Treść Ślubowania wraz z podpisami Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
protokółu).
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 21 Radnych, co wobec
ustawowego składu Rady, wynoszącego 21 Radnych stanowi quorum do podejmowania
prawomocnych uchwał, wniosków i wydawania opinii.
(Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokółu).
Radny Senior Jan Kuć poprosił Radnych o zalogowanie się na urządzenia do głosowania.

Ad. 4.
Przewodniczący obrad Radny Senior Jan Kuć przystąpił do realizacji punktu 4, tj.:
„Wybór

Przewodniczącego

i

Wiceprzewodniczącego

Rady”.

Poinformował,

że zgodnie z art. 14 ust. 1 Ustawy o samorządzie powiatowym „Rada Powiatu wybiera ze
swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego bezwzględną większością
głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu
tajnym”.
Zgodnie z § 21 Statutu Powiatu w głosowaniu tajnym Radni głosują na kartach
opatrzonych pieczątką Rady Powiatu. Głosowanie tajne przeprowadza Komisja
Skrutacyjna wybrana przez Radę Powiatu spośród Radnych. Komisja Skrutacyjna
wybiera Przewodniczącego Komisji. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem
do głosowania tajnego objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je. Przewodniczący

Komisji Skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania tajnego niezwłocznie po ich ustaleniu
i sporządza protokół.
Zaproponował, aby powołać Komisję w składzie, po jednym Radnym z każdego
ugrupowania. Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.
Radny Dariusz Stopa zgłosił kandydaturę Radnego Tomasza Miszty.
Radny Marek Gorzała zgłosił kandydaturę Radnej Małgorzaty Cepek i Radnego
Grzegorza Pomikło.
Przewodniczący obrad Radny Senior Jan Kuć zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zgłosić
jakąś kandydaturę.
Ponieważ więcej kandydatur nie zgłoszono, stwierdził, że do Komisji Skrutacyjnej
zgłoszono kandydatury trzech Radnych: Tomasza Miszty, Małgorzaty Cepek i Grzegorza
Pomikło. Zapytał ich, czy wyrażają zgodę na wejście w skład tej Komisji ?
Wszyscy zgłoszeni Radni wyrazili zgodę na wejście w skład Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący obrad Radny Senior Jan Kuć zapytał, kto jest za zgłoszonym składem
Komisji Skrutacyjnej ? Poprosił o oddanie głosów za pomocą terminali do głosowania.
- „za” zgłoszonym składem Komisji głosowało 21 Radnych
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad Jan Kuć stwierdził, że Rada Powiatu w obecności
21 Radnych jednogłośnie przyjęła skład Komisji Skrutacyjnej w osobach: Radnego
Tomasza Miszty, Radnej Małgorzaty Cepek i Radnego Grzegorza Pomikło do
przeprowadzenia

głosowania

w

sprawie

wyboru

Przewodniczącego

Rady

i Wiceprzewodniczącego Rady.
W tym momencie, tj. o godzinie 1330 ogłosił 5-minutową przerwę w obradach, celem
ukonstytuowania się Komisji.
O godzinie 1335 Przewodniczący obrad Jan Kuć wznowił obrady po przerwie
i udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Radna Małgorzata Cepek odczytała Protokół
Nr 1 z ukonstytuowania się Komisji według, którego Przewodniczącym Komisji
Skrutacyjnej została Radna Małgorzata Cepek, a członkami Komisji Radni: Tomasz Miszta
i Grzegorz Pomikło.
(Protokół Nr 1 Komisji Skrutacyjnej wybranej przez Radę Powiatu w Siedlcach na
posiedzeniu w dniu 22 listopada 2018 roku do przeprowadzenia głosowania i ustalenia
wyników głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego
Rady Powiatu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący obrad Jan Kuć poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego
Rady.

Radny

Bartłomiej

Kurkus

zgłosił

kandydaturę

radnego

Marka

Gorzały.

Poinformował, że radny Marek Gorzała ma 66 lat, zamieszkuje na terenie gminy Mordy w
miejscowości Radzików – Kornica. Jest żonaty, posiada troje dzieci i czworo wnucząt.
Posiada wykształcenie wyższe, jest inżynierem rolnictwa i jednocześnie magistrem
ochrony środowiska. Radny Marek Gorzała jest emerytowanym policjantem. Jeśli chodzi
o doświadczenie samorządowe był przewodniczącym I kadencji rady gminy w Mordach,
przewodniczącym I kadencji oraz radnym IV i V kadencji rady powiatu w Siedlcach.
Jednocześnie jest członkiem zarządu powiatowego Prawa i Sprawiedliwości powiatu
siedleckiego.
Radny

Dariusz

Poinformował,

że

Stopa
radny

zgłosił
był

kandydaturę
wieloletnim

radnego

wójtem

Stanisława

gminy

Skórzec

Kalińskiego.
z

dużym

doświadczeniem samorządowym.
Przewodniczący obrad Jan Kuć zapytał radnych czy wyrażają zgodę na kandydowanie?
Radny Marek Gorzała i radny Stanisław Kaliński wyrazili zgodę na kandydowanie do
objęcia funkcji Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący obrad Jan Kuć zapytał czy ktoś chce zgłosić jeszcze inne kandydatury?
Po chwili stwierdził, że innych zgłoszeń nie ma.
Przewodniczący obrad Jan Kuć dla formalności zaproponował przegłosowanie
zamknięcia listy kandydatów. Zapytał, kto jest za zamknięciem listy kandydatów na
Przewodniczącego Rady Powiatu ?
- „za” zamknięciem listy głosowało 21 Radnych
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad Jan Kuć stwierdził, że Rada Powiatu w obecności
21 Radnych jednogłośnie opowiedziała się za zamknięciem listy kandydatów na
Przewodniczącego Rady Powiatu, wobec czego, w tym momencie lista została zamknięta.
Przewodniczący obrad Jan Kuć zapytał, czy są pytania do kandydatów ?
Po chwili stwierdził, że pytań nie ma.
O godzinie 1340 Przewodniczący obrad ogłosił kilku minutową przerwę w obradach
w celu przygotowania przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania.
O godzinie 1345 Przewodniczący Rady wznowił obrady po przerwie. Stwierdził,
że bierze w nich udział 21 Radnych. Następnie udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji
Skrutacyjnej, celem objaśnienia zasad głosowania i przeprowadzenia głosowania.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Małgorzata Cepek poinformowała, że
Komisja przygotowała 21 kart do głosowania, zgodnie z listą obecności Radnych na sesji.
Na każdej z nich są wpisane imiona i nazwiska kandydatów na Przewodniczącego Rady.
Wszystkie karty zostały opieczętowane pieczątką z napisem: „Rada Powiatu w
Siedlcach”. Każdy radny otrzyma jedną kartę do głosowania. Aby głos był ważnie oddany

i popierający kandydata, należy postawić znak „X” w kratce obok nazwiska jednego z
kandydatów. Pozostawienie nie wypełnionych kratek przy nazwiskach kandydatów
będzie oznaczać ważnie oddany głos nie popierający żadnego z kandydatów, czyli będzie
to głos „wstrzymujący się”. Postawienie znaku X przy więcej niż jednej kandydaturze
będzie uznane za głos nieważny.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Małgorzata Cepek poinformowała wszystkich,
że urna, do której będą wrzucane głosy, jest pusta. Karty zostały rozdane. Każdy Radny
wrzucił swój głos do urny.
Po dokonanym głosowaniu, tj. o godzinie 1355 Przewodniczący obrad Jan Kuć
ogłosił przerwę w obradach, celem obliczenia oddanych głosów.
O godzinie 1400 Przewodniczący obrad wznowił obrady po przerwie. Stwierdził,
że w sesji bierze udział 21 Radnych. Następnie poprosił Przewodniczącego Komisji
Skrutacyjnej o ogłoszenie wyników głosowania.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Małgorzata Cepek odczytała Protokół Nr 2
z przeprowadzonego głosowania i ustalenia wyników głosowania w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Powiatu.
(Protokół Nr 2 Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników
głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu stanowi załącznik nr 6
do niniejszego protokołu.)
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 21 Radnych.
Oddano

21

głosów

ważnych,

głosów

nieważnych

nie

było.

Kandydaci

na

Przewodniczącego Rady uzyskali następującą ilość głosów: radny Marek Gorzała uzyskał
14 głosów „za”, a radny Stanisław Kaliński otrzymał 7 głosów „za”. Komisja stwierdziła,
że bezwzględną większością głosów Przewodniczącym Rady Powiatu w Siedlcach został
wybrany radny Marek Gorzała.
Przewodniczący obrad Jan Kuć podziękował Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej za
przedstawienie wyników. Biorąc pod uwagę wyniki głosowania tajnego stwierdził, że na
Przewodniczącego Rady Powiatu Siedleckiego został wybrany radny Marek Gorzała.
Serdecznie Mu pogratulował.
Po wpisaniu do projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady,
stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszego protokołu, imienia i nazwiska radnego
Marka Gorzały Przewodniczącego Rady, odczytał tą Uchwałę.
(Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu stanowi
załącznik nr 8 do niniejszego protokółu).
W tym momencie Przewodniczący obrad Radny senior Jan Kuć dalsze prowadzenie
obrad przekazał Przewodniczącemu Rady Markowi Gorzale.

Przewodniczący Rady Marek Gorzała

podziękował za zaufanie i za wybór na

Przewodniczącego Rady. Kontynuując realizację porządku obrad przystąpił do czynności
związanych z wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Poprosił o zgłaszanie
kandydatów.
Radny Bartłomiej Kurkus

zgłosił kandydaturę Radnej Magdaleny Paczóskiej.

Poinformował, że Pani Magdalena Paczóska ma wykształcenie wyższe magisterskie
ekonomiczne. Pracowała w Banku Spółdzielczym w miejscowości Mokobody, w tej chwili
pracuje w Urzędzie Gminy Mokobody na stanowisku Inspektora ds. wymiaru podatków.
Mieszka na terenie gminy Mokobody.
Przewodniczący Rady Marek Gorzała zapytał czy radna Magdalena Paczóska wyraża
zgodę na kandydowanie ?
Radna Magdalena Paczóska wyraziła zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący Rady Marek Gorzała zapytał czy ktoś chciałby jeszcze zgłosić jakąś
kandydaturę ?
Stwierdziwszy, że dalszych zgłoszeń nie ma, przystąpił do głosowania nad zamknięciem
listy kandydatów. Zapytał, kto jest „za” zamknięciem listy kandydatów ?
- „za” zamknięciem listy głosowało 20 radnych, 1 głos był przeciwny.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Marek Gorzała stwierdził, że Rada Powiatu w obecności
21 Radnych, liczbą 20 głosów „za” i 1 głosem „przeciw” zdecydowała zamknąć listę
kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady Marek Gorzała poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie
kart do głosowania. W tym celu o godzinie 1410 ogłosił przerwę w obradach.
O godzinie 1415 wznowił obrady po przerwie. Stwierdził, że na sali znajduje się
21 Radnych i poprosił Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie głosowania.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Małgorzata Cepek wyjaśniła, że Komisja
przygotowała 21 kart do głosowania, zgodnie z listą obecności Radnych na sesji. Na
każdej

z

nich

jest

wpisane

imię

i

nazwisko

zgłoszonej

kandydatki

na

Wiceprzewodniczącego Rady. Przy nazwisku znajdują się trzy puste kratki dające
możliwość oddania głosu: „za”, „przeciw”, „wstrzymujący się”. Wszystkie karty zostały
opieczętowane pieczątką z napisem „RADA POWIATU

w Siedlcach”. Każdy Radny

otrzyma jedną kartę do głosowania. Aby głos był ważnie oddany i popierający kandydata
należy postawić znak X tylko w jednej kratce. Postawienie więcej niż jednego znaku X lub
nie postawienie znaku „X” w żadnej kratce głos uznany będzie za nieważny.

Po tym wyjaśnieniu, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poinformowała wszystkich, że
urna, do której będą wrzucane głosy, jest pusta. Karty zostały rozdane. Każdy radny
wrzucił swój głos do urny.
Po przeprowadzonym głosowaniu, tj. o godzinie 1420 Przewodniczący Rady ogłosił
przerwę w obradach, celem obliczenia przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów.
O godzinie 1425 Przewodniczący Rady wznowił obrady po przerwie. Stwierdził,
że w sesji bierze udział 21 radnych. Następnie poprosił Przewodniczącą Komisji
Skrutacyjnej o ogłoszenie wyników głosowania.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Małgorzata Cepek odczytała Protokół Nr 3
z przeprowadzonego głosowania i ustalenia wyników głosowania w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
(Protokół Nr 3 z przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu stanowi załącznik nr 10 do
niniejszego protokółu)
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 21 Radnych.
Oddano 20 głosów ważnych, 1 głos nieważny. Kandydatka Magdalena Paczóska uzyskała
18 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych” i 2 głosy „wstrzymujące się”.
Komisja stwierdziła, że bezwzględną większością głosów na Wiceprzewodniczącego
Rady Powiatu w Siedlcach została wybrana radna Magdalena Paczóska.
Przewodniczący Rady Marek Gorzała podziękował Przewodniczącemu Komisji
Skrutacyjnej za przedstawienie wyników głosowania.
Po wpisaniu do projektu uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Powiatu, stanowiącego załącznik nr 11 do niniejszego protokółu, imienia i nazwiska
Wiceprzewodniczącego Rady Radnej Magdaleny Paczóskiej, odczytał tą Uchwałę.
(Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu stanowi
załącznik nr 12 do niniejszego protokółu).
W imieniu Radnych i swoim własnym pogratulował Radnej Magdalenie Paczóskiej
wyboru na Wiceprzewodniczącego Rady.
Wiceprzewodnicząca Magdalena Paczóska podziękowała za zaufanie i oddane na nią
głosy.
Komisja Skrutacyjna zakończyła prace związane z wyborem Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego Rady.
(Protokół Nr 4 z przekazania kart do głosowania stanowi załącznik nr 13 do niniejszego
protokołu, zapieczętowane karty do głosowania na Przewodniczącego Rady stanowią
załącznik nr 14 do niniejszego protokołu, zapieczętowane karty do głosowania na
Wiceprzewodniczącego Rady stanowią załącznik nr 15 do niniejszego protokółu.)

Przewodniczący Rady Marek Gorzała poinformował, że zwołuje II sesję Rady Powiatu
w Siedlcach na dzień 3 grudnia 2018 roku o godz. 9-tej w Sali nr 107. Porządek obrad
będzie obejmował wybór starosty i jego zastępcy, wybór 3 członków zarządu, wybór
przewodniczących komisji rady powiatu i stałych członków tych komisji. Zaproponował
również, żeby na następnej sesji rada podjęła uchwałę okolicznościową w związku z
przypadającą setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.
Ad. 5.
Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 8 ust. 6 Statutu Powiatu Siedleckiego
o godzinie 1435 Przewodniczący Rady zakończył obrady wypowiadając formułę:
„Zamykam I Sesję Rady Powiatu Siedleckiego”.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczył:

PRZEWODNICZĄCY OBRAD
Radny Senior

/-/ Jan Kuć

Protokółowała:
Justyna Poboży

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Marek Gorzała

