RADA POWIATU
W SIEDLCACH
BR.0002.2.2018

PROTOKÓŁ NR II/2018

z II Sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach,
odbytej w dniu 03 grudnia 2018 roku
w Starostwie Powiatowym w Siedlcach,
ul. Piłsudskiego 40.
Przewodniczący Rady Marek Gorzała o godzinie 900 otworzył Sesję
wypowiadając formułę: „Otwieram II Sesję zwyczajną Rady Powiatu w Siedlcach”.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział
21 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady, wynoszącego 21 osób stanowi
quorum do podejmowania prawomocnych uchwał, wniosków i wydawania opinii.
(Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady Marek Gorzała 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”.
Przewodniczący Rady Powiatu powitał zaproszonych gości, Wójtów oraz
Przewodniczących Rad Gmin, Starostę i Wicestarostę Siedleckiego, Panią Pelagię
Piątek - Skarbnika Powiatu, Pana Andrzeja Rymuzę - Sekretarza Powiatu, Pana
Pawła Krawczyka - Radcę Prawnego, Pana Sławomira Kordaczuka - zastępcę
Dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach, Kierowników Jednostek, Radnych
i media.
Przewodniczący Rady poprosił Radnych o zalogowanie się na urządzenia
do głosowania.
Ad. 2.
Przewodniczący Rady Marek Gorzała

przystąpił

do realizacji 2 punktu

porządku obrad, tj. „Wnioski do porządku obrad”. Przedstawił uszczegółowiony
porządek obrad z autopoprawkami i poprosił o głosowanie nad porządkiem
obrad.

- „za” przyjęciem porządku obrad głosowało 21 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu.
Ad. 3.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 2 Przewodniczący Rady Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 3 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie Protokołu z I Sesji
Rady Powiatu”.
Nadmienił, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Ponieważ do dnia
dzisiejszego nie wpłynęły, co do jego treści, żadne uwagi, ani też wnioski
przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem protokółu z I Sesji Rady
Powiatu w Siedlcach ?
- „za” przyjęciem protokołu głosowało 21 Radnych
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący Rady Marek Gorzała stwierdził, iż Rada Powiatu w obecności
21 radnych, jednogłośnie przyjęła Protokół Nr I/2018 z I Sesji Rady Powiatu
w Siedlcach.

Ad. 4.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 3 Przewodniczący Rady Marek Gorzała
przystąpił do realizacji punktu 4, tj. „Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu.
Zapytał, czy ktoś ma uwagi lub zapytania do tego punktu?
Ponieważ chętnych do zabrania głosu nie było, przystąpił do głosowania. Zapytał,
kto jest za przyjęciem sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu?
- „za” przyjęciem sprawozdania głosowało 21 Radnych
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący Rady Marek Gorzała stwierdził, iż Rada Powiatu w obecności
21 Radnych, jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z pracy Zarządu. Stanowi ono
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. 5.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 4 Przewodniczący Rady Marek Gorzała
przystąpił do realizacji punktu 5 tj. „Wybór Starosty Siedleckiego”. (Projekt tej
uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).
Poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków komisji skrutacyjnej
do przeprowadzenia wyborów Starosty, Wicestarosty i Członków Zarządu.
Radny Dariusz Stopa na członka Komisji Skrutacyjnej zgłosił Radnego Tomasza
Misztę.
Radny Sławomir Piotrowski na członków Komisji Skrutacyjnej zgłosił Radnych:
Grzegorza Pomikło i Witolda Kąkola.
Przewodniczący Marek Gorzała zapytał kandydatów, czy wyrażają zgodę
na wejście w skład tej Komisji ?
Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na wejście w skład Komisji
Skrutacyjnej.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są inne propozycje ?
Ponieważ inne kandydatury nie zostały zgłoszone, zamknął listę kandydatów
i przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za zgłoszonym składem Komisji
Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania
w sprawie wyboru Starosty, Wicestarosty i członków Zarządu Powiatu ?
- „za „ zgłoszonym składem Komisji głosowało 21 Radnych
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 7 do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący Rady Marek Gorzała stwierdził, że Rada Powiatu
w obecności 21 Radnych, jednogłośnie przyjęła skład Komisji Skrutacyjnej
w osobach: Radnego Tomasza Miszty, Radnego Grzegorza Pomikło i Radnego
Witolda Kąkola do przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania
w sprawie wyboru Starosty, Wicestarosty i członków Zarządu Powiatu.
W tym momencie poprosił Komisję o ukonstytuowanie się i zarządził 5 minut
przerwy. Członkowie Komisji opuścili salę obrad.
Po powrocie Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej
Grzegorz Pomikło odczytał Protokół Nr 1 z ukonstytuowania się Komisji,
według którego Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został Radny Grzegorz
Pomikło, a członkami Komisji Radni: Tomasz Miszta i Witold Kąkol.
(Protokół Nr 1 Komisji Skrutacyjnej wybranej przez Radę Powiatu w Siedlcach
na posiedzeniu w dniu 03 grudnia 2018 roku do przeprowadzenia głosowania
i ustalenia wyników głosowania w sprawie wyboru Starosty, Wicestarosty

i członków Zarządu Powiatu z ukonstytuowania się stanowi załącznik nr 8
do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady Marek Gorzała rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń
kandydatów na Starostę Siedleckiego.
Radny Bartłomiej Kurkus zgłosił kandydaturę Pana Karola Tchórzewskiego
i przystąpił do prezentacji. Powiedział, że Pan Karol Tchórzewski ma 43 lata,
jest żonaty, ma troje dzieci. Jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie –
Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Historii, ponadto ukończył studia
podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Ekonomia i Zarządzanie
w Energetyce, wiele kursów z dziedziny finansów publicznych, zarządzania
spółkami, zarządzania zasobami ludzkimi, zdał egzamin państwowy
w Ministerstwie Skarbu Państwa na członków rad nadzorczych spółek Skarbu
Państwa. W latach 2000 -2011 pracował w Biurze Maklerskim Banku Ochrony
Środowiska, następnie w roku 2011 do roku 2016 pracował w Przedsiębiorstwie
Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Siedlcach, następnie w lutym 2016 roku został jej
Prezesem i funkcję tą pełnił do końca listopada 2018 roku. Pan Karol
Tchórzewski ma również bogate doświadczenie jako samorządowiec, przez okres
trzech kadencji w latach 2006 - 2018 był radnym sejmiku województwa
mazowieckiego.
Radny Piotr Dymowski zgłosił kandydaturę Radnego Dariusza Stopy.
Powiedział, że Pan Dariusz Stopa to wieloletni, doświadczony samorządowiec,
starosta siedlecki w kadencji 2014 – 2018.
Przewodniczący Rady Marek Gorzała zapytał zgłoszonych kandydatów,
czy wyrażają zgodę na kandydowanie na starostę siedleckiego.
Obaj kandydaci wyrazili zgodę.
Ponieważ nie było więcej zgłoszeń, Przewodniczący Rady zamknął listę
kandydatów i poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania.
W tym celu ogłosił kilku – minutową przerwę w obradach.
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady Marek Gorzała udzielił głosu
Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej, celem objaśnienia zasad głosowania
i przeprowadzenia głosowania.
Przewodniczący
Komisji
Skrutacyjnej
Grzegorz
Pomikło
poinformował, że Komisja przygotowała 21 kart do głosowania. Na każdej z nich
napisane są imiona i nazwiska 2-ch zgłoszonych kandydatów na Starostę
Siedleckiego, tj. Karola Tchórzewskiego i Dariusza Stopy . 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 imienia i 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.
Po tym wyjaśnieniu, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zapytał, czy są jakieś
pytania ?
Stwierdziwszy, że pytań nie ma, co oznacza, że wszystko jest dla każdego jasne,
poprosił członka Komisji Skrutacyjnej Witolda Kąkola o pokazanie, że urna,
do której będą wrzucane głosy, jest pusta. Następnie Komisja zakleiła urnę. Karty
zostały rozdane. Każdy Radny wyczytywany wg alfabetycznej kolejności wrzucał
swój głos do urny.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady Marek Gorzała
poprosił Komisję Skrutacyjną o obliczenie oddanych głosów. W tym celu ogłosił
kilka minut przerwy.
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego
Komisji Skrutacyjnej o ogłoszenie wyników głosowania.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Grzegorz Pomikło odczytał Protokół
Nr 2 z przeprowadzonego głosowania i ustalenia wyników głosowania w sprawie
wyboru Starosty Siedleckiego, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszego
protokołu.
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że Komisja przygotowała i wydała 21 Kart
do głosowania z imionami i nazwiskami kandydatów. W głosowaniu tajnym
wzięło udział 21 Radnych. Oddano 21 głosów ważnych. Głosów nieważnych nie
było. Kandydat na Starostę Siedleckiego Karol Tchórzewski otrzymał 14 głosów,
a kandydat Dariusz Stopa otrzymał 7 głosów.
Komisja stwierdziła, że bezwzględną większością głosów Starostą Siedleckim
został wybrany Pan Karol Tchórzewski.
Przewodniczący Rady Marek Gorzała podziękował Przewodniczącemu Komisji
Skrutacyjnej za przedstawienie wyników. Biorąc pod uwagę wyniki głosowania
tajnego stwierdził, że na Starostę Siedleckiego został wybrany
Pan Karol Tchórzewski.
Po wpisaniu do projektu uchwały w sprawie wyboru Starosty Siedleckiego,
stanowiącego załącznik nr 10 do niniejszego protokołu, imienia i nazwiska
Starosty, odczytał tą Uchwałę.
(Uchwała Nr II/3/2018 w sprawie wyboru Starosty Siedleckiego stanowi
załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).
Po tej formalności poprosił nowo wybranego Starostę o złożenie Ślubowania.
Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski złożył ślubowanie i podpisał jego treść,
która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Marek Gorzała w imieniu wszystkich Radnych
i swoim własnym pogratulował Karolowi Tchórzewskiemu wyboru
na stanowisko Starosty Siedleckiego i udzielił Mu głosu.
Starosta Karol Tchórzewski podziękował za wybór. Powiedział, że jego dewizą
będzie „urząd i powiat blisko ludzi”. Priorytetem nowego zarządu będą drogi
powiatowe oraz sprawne przeprowadzenie budowy autostrady A2, która będzie
przebiegała przez terytorium powiatu siedleckiego.
Przewodniczący Rady udzielił głosu ustępującemu Staroście Dariuszowi Stopie.
Radny Dariusz Stopa pogratulował nowemu Staroście i podziękował swoim
współpracownikom i członkom zarządu za 4-letnią kadencję.

Ad. 6.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 5 Przewodniczący Rady Marek Gorzała
przystąpił do realizacji punktu 6 tj. „Wybór Wicestarosty Siedleckiego”. Poprosił
Starostę o przedstawienie kandydata na Wicestarostę Siedleckiego. (Projekt tej
uchwały stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).
Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski poinformował, że na funkcję
Wicestarosty Siedleckiego zgłasza kandydaturę Radnej Małgorzaty Cepek.
Małgorzata Cepek jest absolwentką warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
i od ponad 30 lat wykonuje zawód pielęgniarki. W latach 2010 – 2014
sprawowała mandat radnej Gminy Siedlce. W 2014 roku została radną powiatu
siedleckiego.
Przewodniczący Rady zapytał Radną Małgorzatę Cepek, czy wyraża zgodę
na kandydowanie ?
Radna Małgorzata Cepek wyraziła zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący Rady Marek Gorzała poprosił Komisję Skrutacyjną
o przygotowanie kart do głosowania. W tym celu ogłosił kilku - minutową
przerwę w obradach.
Po wznowieniu obrad, Przewodniczący Rady oddał głos Komisji Skrutacyjnej,
celem objaśnienia zasad głosowania i przeprowadzenia głosowania.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Grzegorz Pomikło poinformował,
że Komisja przygotowała 21 kart do głosowania. Na każdej z nich napisane
jest imię i nazwisko zgłoszonego kandydata na Wicestarostę Siedleckiego,
tj. Małgorzaty Cepek. Przy nazwisku znajduje się trzy puste kratki: „za”, „przeciw”,
„wstrzymujący się”. Wszystkie karty opieczętowane są 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.
W przypadku postawienia więcej niż jednego znaku „X” lub nie postawienie
znaku „X” w żadnej kratce głos będzie uznany za nieważny.
Po tym wyjaśnieniu, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zapytał, czy są jakieś
pytania ?
Stwierdziwszy, że pytań nie ma, co oznacza, że wszystko jest dla każdego jasne,
poprosił członka Komisji Skrutacyjnej Witolda Kąkola o pokazanie, że urna,
do której będą wrzucane głosy, jest pusta. Następnie Komisja zakleiła urnę. Karty
zostały rozdane. Każdy Radny wyczytywany wg alfabetycznej kolejności wrzucał
swój głos do urny.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady poprosił Komisję
Skrutacyjną o obliczenie oddanych głosów i w tym celu ogłosił kilka minut
przerwy.
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącemu
Komisji Skrutacyjnej, celem ogłoszenia wyników wyborów.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Grzegorz Pomikło odczytał Protokół
Nr 3 z przeprowadzonego głosowania i ustalenia wyników głosowania w sprawie
wyboru Wicestarosty Siedleckiego stanowiący załącznik nr 14 do niniejszego
protokołu.
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że Komisja przygotowała i wydała 21 Kart
do głosowania z imieniem i nazwiskiem kandydata na Wicestarostę.
W głosowaniu tajnym wzięło udział 21 Radnych. Oddano 20 głosów ważnych
i 1 głos nieważny. Kandydatka na Wicestarostę Siedleckiego Małgorzata Cepek
otrzymała 18 głosów „za”, 2 głosy „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.
Komisja stwierdziła, że bezwzględną większością
Siedleckim została wybrana Pani Małgorzata Cepek.

głosów

Wicestarostą

Przewodniczący Rady Marek Gorzała podziękował Przewodniczącemu Komisji
Skrutacyjnej
za
przedstawienie
wyników
głosowania.
Stwierdził,
że na Wicestarostę Siedleckiego została wybrana Pani Małgorzata Cepek.
Po wpisaniu do projektu uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Siedleckiego
imienia i nazwiska Wicestarosty, stanowiącego załącznik nr 15 do niniejszego
protokołu odczytał tą Uchwałę.
(Uchwała Nr II/4/2018 w sprawie wyboru Wicestarosty Siedleckiego stanowi
załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady Marek Gorzała w imieniu wszystkich Radnych
i swoim własnym pogratulował Małgorzacie Cepek wyboru na stanowisko
Wicestarosty Siedleckiego i życzył wielu satysfakcji z wykonywanej pracy.
Następnie udzielił Jej głosu.

Wicestarosta Małgorzata Cepek podziękowała za oddane na nią głosy
i zadeklarowała współpracę ze wszystkimi radnymi dla dobra mieszkańców
powiatu siedleckiego.

Ad. 7.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 6 Przewodniczący Rady Marek Gorzała
przystąpił do realizacji punktu7, tj. „Wybór członków Zarządu Powiatu”. (Projekt
tej uchwały stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu).
Poprosił Starostę Siedleckiego Karola Tchórzewskiego o zgłaszanie kandydatur
na członków Zarządu.
Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski na członków Zarządu zgłosił Radnego
Grzegorza Miezianko, Radnego Edwarda Kokoszkę i Radnego Kazimierza
Prochenkę.
Przewodniczący Rady zapytał wszystkich kandydatów, czy wyrażają zgodę
na kandydowanie ?
Radny Grzegorz Miezianko wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Edward Kokoszka wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Kazimierz Prochenka wyraził zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący Rady Marek Gorzała poprosił Komisję Skrutacyjną
o przygotowanie kart do głosowania. W tym celu ogłosił kilku – minutową
przerwę w obradach.
Po przerwie Komisja Skrutacyjna powróciła na salę obrad i Przewodniczący
Rady udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Grzegorz Pomikło wyjaśnił, że Komisja
przygotowała 21 kart do głosowania. Na każdej karcie są imiona i nazwiska
zgłoszonych trzech kandydatów na członka Zarządu.
Przy każdym nazwisku znajduje się trzy puste krateczki dające możliwość
oddania głosu: „za”, „przeciw”, „wstrzymujący się”. Wszystkie karty
opieczętowane zostały pieczątką z napisem „Rada Powiatu w Siedlcach”. Każdy
otrzyma jedną kartę do głosowania. Wybieramy trzech członków Zarządu.
Aby głos był ważnie oddany należy postawić znak „X” tylko w jednej kratce przy
każdym nazwisku.
W przypadku nie postawienia znaku „X” w żadnej krateczce lub postawienie
więcej niż jeden znak „X” przy każdym nazwisku głos będzie uznany na nie
ważny. Po tym wyjaśnieniu, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zapytał, czy są
jakieś pytania do Komisji ?
Stwierdziwszy, że pytań nie ma, co oznacza, że wszystko jest dla każdego jasne,
poprosił członka Komisji Skrutacyjnej Witolda Kąkola o pokazanie, że urna,

do której będą wrzucane głosy, jest pusta. Następnie Komisja zakleiła urnę. Karty
zostały rozdane. Każdy Radny wyczytywany wg alfabetycznej kolejności wrzucał
swój głos do urny.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady poprosił Komisję
Skrutacyjną o obliczenie oddanych głosów.
Ogłosił 5-cio minutową przerwę w obradach.
Po powrocie Komisji Skrutacyjnej, Przewodniczący Rady wznowił obrady.
Stwierdził, że bierze w nich udział 21 Radnych. Udzielił głosu Przewodniczącemu
Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Grzegorz Pomikło odczytał Protokół
Nr 4 z przeprowadzonego głosowania i ustalenia wyników głosowania w sprawie
wyboru członków Zarządu Powiatu, stanowiący załącznik Nr 18 do niniejszego
protokołu.
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że Komisja przygotowała 21 kart z imionami
i nazwiskami trzech kandydatów na członków Zarządu. Podczas głosowania
obecnych było 21 Radnych. W głosowaniu tajnym poszczególni kandydaci
otrzymali następującą ilość głosów:
Radny Grzegorz Miezianko otrzymał 16 głosów „za”, 3 głosy „przeciw”
i 0 głosów ,„wstrzymujących się”, 2 głosy były nieważne.
Radny Edward Kokoszka otrzymał: 18 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”, 0 głosów
„ wstrzymujących się”, 1 głos nieważny.
Radny Kazimierz Prochenka – 16 głosów „za”, 3 głosy „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących się”, 2 głosy nieważne.
Komisja stwierdziła, że członkami Zarządu Powiatu zostali wybrani: Radny
Grzegorz Miezianko, Radny Edward Kokoszka i Radny Kazimierz Prochenka.
Przewodniczący Rady Marek Gorzała podziękował Przewodniczącemu Komisji
Skrutacyjnej za przedstawienie wyników głosowania. Po wpisaniu do projektu
uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu, stanowiącego załącznik nr 19
do niniejszego protokołu, imion i nazwisk członków Zarządu: Grzegorza
Miezianko, Edwarda Kokoszki i Kazimierza Prochenki odczytał tą uchwałę.
(Uchwała Nr II/5/2018 w sprawie wyboru Członków Zarządu stanowi
załącznik nr 20 do niniejszego protokołu).
W tym momencie, Przewodniczący Rady podziękował Komisji Skrutacyjnej
za pracę. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przekazał Przewodniczącemu
Rady Protokół Nr 5 (załącznik nr 21) Komisji Skrutacyjnej z przekazania kart do
głosowania w sprawie wyboru Starosty, Wicestarosty i członków Zarządu
Powiatu, Karty do głosowania na Starostę (załącznik nr 22) do protokołu, Karty

do głosowania na Wicestarostę (załącznik nr 23) do protokołu, Karty do
głosowania na członków Zarządu(załącznik nr 24) do niniejszego protokołu.

Ad. 8.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 7 Przewodniczący Rady Marek Gorzała
przystąpił do realizacji punktu 8, tj. “Podjęcie Uchwały w sprawie wynagrodzenia
Starosty Siedleckiego”. (Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 25 do
niniejszego protokołu).
Zapytał, czy ktoś ma jakieś uwagi?
Radny Dariusz Stopa powiedział, że z uwagą będzie obserwował to głosowanie
ponieważ pamięta, że niektórzy radni z klubu PIS obecni na Sali obrad w maju
2018 roku głosowali za obniżeniem wynagrodzenia starosty. On jednak jako były
starosta wie, że praca na tym stanowisku wymaga wiele trudu dlatego będzie
głosował za zaproponowanymi w projekcie uchwały stawkami.
Radny Bartłomiej Kurkus dodał, że trzeba wspomnieć, że na tej samej sesji
zdecydowano o obniżeniu diet radnym, więc w konsekwencji klub radnych PIS
stał na stanowisku, że jeżeli obniżamy to obniżamy wszystkim, również staroście.
Przewodniczący Rady Marek Gorzała zapytał kto jest „za” podjęciem Uchwały
w sprawie wynagrodzenia Starosty Siedleckiego?
-„za” podjęciem uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Siedleckiego
głosowało 21 radnych.
(Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu).
Uchwała Nr II/6/2018 w sprawie wynagrodzenia Starosty Siedleckiego stanowi
załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Ad. 9.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 8 Przewodniczący Rady Marek Gorzała
przystąpił do realizacji punktu 9, tj. “Podjęcie Uchwały w sprawie przyznania
Staroście Siedleckiemu dodatku specjalnego”. (Projekt tej uchwały stanowi
załącznik nr 28 do niniejszego protokołu).
Zapytał, czy ktoś ma jakieś uwagi?
Ponieważ nie było żadnych uwag, przystąpił do głosowania. Zapytał: kto jest „za”
podjęciem uchwały w sprawie przyznania Staroście Siedleckiemu dodatku
specjalnego?
-„za” podjęciem uchwały głosowało21 radnych.

(Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu).
Uchwała Nr II/7/2018 w sprawie przyznania Staroście Siedleckiemu dodatku
specjalnego stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Ad. 10.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 9Przewodniczący Rady Marek Gorzała
przystąpił do realizacji punktu 10, tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie powołania
Komisji Rewizyjnej”. (Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 31 do niniejszego
protokołu).
Przewodniczący Rady przedstawił zaproponowany przez kluby radnych skład
komisji w osobach: Radny Sławomir Piotrowski, Radny Bartłomiej Kurkus, Radny
Grzegorz Pomikło, Radny Wojciech Biarda, Radny Dariusz Stopa. Zapytał kto jest
„za” podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej?
-„za” podjęciem uchwały głosowało 21 radnych.
(Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu).
Uchwała Nr II/8/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej stanowi
załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.

Ad. 11.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 10 Przewodniczący Rady Marek Gorzała
przystąpił do realizacji punktu 11, tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej”. (Projekt tej uchwały stanowi załącznik
nr 34 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej.
Radny Bartłomiej Kurkus zgłosił kandydata Sławomira Piotrowskiego.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są jakieś inne kandydatury?
Nikt nie zgłosił innych kandydatów.
Przewodniczący Rady zapytał radnego Sławomira Piotrowskiego czy wyraża
zgodę na kandydowanie?
Radny Sławomir Piotrowski wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady zapytał, kto jest „za” podjęciem uchwały w sprawie
powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej?
-„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych. 2 radnych było „przeciw”.
(Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu).

Uchwała Nr II/9/2018 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej w stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.
Ad. 12.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 11 Przewodniczący Rady Marek Gorzała
przystąpił do realizacji punktu 12, tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie powołania
Komisji Budżetu”. (Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 37 do niniejszego
protokołu).
Przewodniczący Rady przedstawił zaproponowany przez kluby radnych skład
komisji w osobach: Radny Bartłomiej Kurkus, Radna Magdalena Paczóska, Radny
Marian Sekulski, Radny Witold Kąkol, Radna Małgorzata Stolarzewska –
Sierakowska, Radny Tomasz Miszta. Zapytał kto jest „za” podjęciem uchwały
w sprawie powołania Komisji Budżetu?
-„za” podjęciem uchwały głosowało 21 radnych.
(Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu).
Uchwała Nr II/10/2018 w sprawie powołania Komisji Budżetu stanowi
załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.

Ad. 13.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 12 Przewodniczący Rady Marek Gorzała
przystąpił do realizacji punktu 13, tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Budżetu”. (Projekt tej uchwały stanowi załącznik
nr 40 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego
Komisji Budżetu.
Radny Sławomir Piotrowski zgłosił kandydata Bartłomieja Kurkusa.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są jakieś inne kandydatury?
Nikt nie zgłosił innych kandydatów.
Przewodniczący Rady zapytał radnego Bartłomieja Kurkusa czy wyraża zgodę
na kandydowanie?
Radny Bartłomiej Kurkus wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady zapytał, kto jest „za” podjęciem uchwały w sprawie
powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu?
-„za” podjęciem uchwały głosowało 21 radnych.
(Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu).
Uchwała Nr II/11/2018 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji
Budżetu w stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.

Ad. 14.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 13 Przewodniczący Rady Marek Gorzała
przystąpił do realizacji punktu 14, tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie powołania
Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska”. (Projekt tej uchwały
stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady przedstawił zaproponowany przez kluby radnych skład
komisji w osobach: Radny Witold Kąkol, Radny Jacek Izdebski, Radna Magdalena
Paczóska, Radny Sławomir Piotrowski, Radna Jolanta Franczuk. Zapytał kto jest
„za” podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska?
-„za” podjęciem uchwały głosowało 21 radnych.
(Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu).
Uchwała Nr II/12/2018 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska stanowi załącznik nr 45 do niniejszego protokołu.

Ad. 15.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 14 Przewodniczący Rady Marek Gorzała
przystąpił do realizacji punktu 15, tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska ”. (Projekt
tej uchwały stanowi załącznik nr 46 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego
Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska .
Radny Bartłomiej Kurkus zgłosił kandydata Witolda Kąkola.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są jakieś inne kandydatury?
Nikt nie zgłosił innych kandydatów.
Przewodniczący Rady zapytał radnego Witolda Kąkola czy wyraża zgodę
na kandydowanie?
Radny Witold Kąkol wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady zapytał, kto jest „za” podjęciem uchwały w sprawie
powołania Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska ?
-„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
(Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 47 do niniejszego protokołu).
Uchwała Nr II/13/2018 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
stanowi załącznik nr 48
do niniejszego protokołu.

Ad. 16.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 15 Przewodniczący Rady Marek Gorzała
przystąpił do realizacji punktu 16, tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie powołania
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej”. (Projekt tej
uchwały stanowi załącznik nr 49 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady przedstawił zaproponowany przez kluby radnych skład
komisji w osobach: Radny Grzegorz Pomikło, Radny Jan Osiej, Radny Sławomir
Piotrowski, Radny Wojciech Biarda, Radny Stanisław Kaliński. Zapytał kto jest
„za” podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,
Zdrowia i Opieki Społecznej?
-„za” podjęciem uchwały głosowało 21 radnych.
(Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 50 do niniejszego protokołu).
Uchwała Nr II/14/2018 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,
Zdrowia i Opieki Społecznej stanowi załącznik nr 51 do niniejszego protokołu.

Ad. 17.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 16 Przewodniczący Rady Marek Gorzała
przystąpił do realizacji punktu 17, tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki
Społecznej”. (Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 52 do niniejszego
protokołu).
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.
Radny Bartłomiej Kurkus zgłosił kandydata Grzegorza Pomikło.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są jakieś inne kandydatury?
Nikt nie zgłosił innych kandydatów.
Przewodniczący Rady zapytał radnego Grzegorza Pomikło czy wyraża zgodę na
kandydowanie?
Radny Grzegorz Pomikło wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady zapytał, kto jest „za” podjęciem uchwały w sprawie
powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki
Społecznej ?
-„za” podjęciem uchwały głosowało 21 radnych.
(Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 53 do niniejszego protokołu).

Uchwała Nr II/15/2018 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej stanowi załącznik nr 54
do niniejszego protokołu.

Ad. 18.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 17 Przewodniczący Rady Marek Gorzała
przystąpił do realizacji punktu 18, tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie powołania
Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy”. (Projekt tej
uchwały stanowi załącznik nr 55 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady przedstawił zaproponowany przez kluby radnych skład
komisji w osobach: Radny Jacek Izdebski, Radny Marian Sekulski, Radny Grzegorz
Pomikło, Radny Bartłomiej Kurkus, Radny Wojciech Biarda, Radny Jan Kuć, Radny
Piotr Dymowski. Zapytał kto jest „za” podjęciem uchwały w sprawie powołania
Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy?
-„za” podjęciem uchwały głosowało 21 radnych.
(Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 56 do niniejszego protokołu).
Uchwała Nr II/16/2018 w sprawie powołania Komisji Infrastruktury,
Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy stanowi załącznik nr 57
do niniejszego protokołu.
Ad. 19.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 18 Przewodniczący Rady Marek Gorzała
przystąpił do realizacji punktu 19, tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku
Pracy”. (Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 58 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego
Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy.
Radny Bartłomiej Kurkus zgłosił kandydata Radnego Jacka Izdebskiego.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są jakieś inne kandydatury?
Nikt nie zgłosił innych kandydatów.
Przewodniczący Rady zapytał radnego Jacka Izdebskiego czy wyraża zgodę
na kandydowanie?
Radny Jacek Izdebski wyraził zgodę.

Przewodniczący Rady zapytał, kto jest „za” podjęciem uchwały w sprawie
powołania Przewodniczącego
Komisji
Infrastruktury, Bezpieczeństwa
Publicznego i Rynku Pracy?
-„za” podjęciem uchwały głosowało 21 radnych.
(Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 59 do niniejszego protokołu).
Uchwała Nr II/17/2018 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji
Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy stanowi załącznik
nr 60 do niniejszego protokołu.

Ad. 20.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 19 Przewodniczący Rady Marek Gorzała
przystąpił do realizacji punktu 20, tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie powołania
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji”. (Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 61
do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady przedstawił zaproponowany przez kluby radnych skład
komisji w osobach: Radny Marian Sekulski, Radny Wojciech Biarda, Radny Witold
Kąkol, Radny Piotr Dymowski, Radny Jan Kuć. Zapytał kto jest „za” podjęciem
uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji?
-„za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, 1 głos wstrzymujący.
(Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 62 do niniejszego protokołu).
Uchwała Nr II/18/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
stanowi załącznik nr 63 do niniejszego protokołu.

Ad. 21.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 20 Przewodniczący Rady Marek Gorzała
przystąpił do realizacji punktu 21, tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji”. (Projekt tej uchwały
stanowi załącznik nr 64 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Radny Bartłomiej Kurkus zgłosił kandydata Radnego Mariana Sekulskiego.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są jakieś inne kandydatury?
Nikt nie zgłosił innych kandydatów.
Przewodniczący Rady zapytał radnego Mariana Sekulskiego czy wyraża zgodę
na kandydowanie?
Radny Marian Sekulski wyraził zgodę.

Przewodniczący Rady zapytał, kto jest „za” podjęciem uchwały w sprawie
powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji ?
-„za” podjęciem uchwały głosowało 21 radnych.
(Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 65 do niniejszego protokołu).
Uchwała Nr II/19/2018 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji stanowi załącznik nr 66 do niniejszego protokołu.
O godz. 11.40 salę obrad opuścili Radny Piotr Dymowski i Radna Małgorzata
Stolarzewska – Sierakowska. Od tego momentu na sesji rady powiatu pozostało
19 radnych.

Ad. 22.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 21 Przewodniczący Rady Marek Gorzała
przystąpił do realizacji punktu 22, tj. „Podjęcie Uchwały dotyczącej uczczenia
100-tnej rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę”. (Projekt tej uchwały
stanowi załącznik nr 67 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady odczytał tekst uchwały, a następnie odśpiewano Hymn
Narodowy.
Przewodniczący Rady poinformował, że uchwała została przyjęta przez
aklamację.
Twórca tekstu Pan Sławomir Kordaczuk – zastępca Dyrektora Muzeum
Regionalnego w Siedlcach stwierdził, że możliwość opracowania tekstu tej
uchwały była dla niego zaszczytem i podziękował za zaproszenie na sesję rady
powiatu.
Uchwała Nr II/20/2018 dotycząca uczczenia 100-nej rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę stanowi załącznik nr 68 do niniejszego protokołu.

Ad. 23.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 22 Przewodniczący Rady Marek Gorzała
przystąpił do realizacji punktu 23, tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie przekazania
skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie”. (Projekt tej
uchwały stanowi załącznik nr 69 do niniejszego protokołu).
Wiceprzewodnicząca Rady Magdalena Paczóska odczytała tekst uchwały wraz
z uzasadnieniem.

Przewodniczący Rady zapytał, kto jest „za” podjęciem uchwały w sprawie
przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie?
-„za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych.
(Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 70 do niniejszego protokołu).
Uchwała Nr II/21/2018 w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego stanowi załącznik nr 71 do niniejszego protokołu.

Ad. 24.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 23, Przewodniczący Rady przeszedł
do punktu 24, tj. „Informacja Przewodniczącego Rady”.
Przewodniczący Rady poinformował radnych, że w związku z ustawowym
obowiązkiem reklamowania od służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji
w czasie wojny, radni mają obowiązek wypełnić dokumenty niezbędne
do dostarczenia do Wojskowej Komendy Uzupełnień.
Przewodniczący Rady poinformował również o utworzeniu się klubu radnych
Prawa i Sprawiedliwości, którego Przewodniczącym został Radny Bartłomiej
Kurkus oraz klubu radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego, którego
Przewodniczącym został Radny Dariusz Stopa.
Przewodniczący Rady powiedział, że dyżur będzie pełnił w poniedziałki
w godzinach 15.00 – 17.00, natomiast Wiceprzewodnicząca Rady Magdalena
Paczóska w piątki w godzinach 15.00 – 17.00.

Ad. 25.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 24, Przewodniczący Rady przeszedł
punktu 25, tj. „ Interpelacje i zapytania radnych”.
Radny Jan Kuć zadał pytanie, jakie są plany i zamierzenia nowego Starosty
Karola Tchórzewskiego?
Starosta Karol Tchórzewski powiedział, że nie przewiduje dużych rewolucji,
jednakże musi zapoznać się ze stanem finansowym powiatu i przyjrzeć się pracy
starostwa od wewnątrz żeby wiedzieć jakie zmiany należy wprowadzić.
Następnie o głos poprosił Radny Edward Kokoszka. Na wstępie zaznaczył,
że mówi wyłącznie w swoim imieniu i zwrócił uwagę na obecność flagi unijnej na
sali obrad. Jego zdaniem jest ona nie potrzebna, jesteśmy samorządem lokalnym
i powinniśmy obradować tylko w obecności flagi polskiej.
Przewodniczący Marek Gorzała odpowiedział, że jesteśmy krajem, który
nazywa się Rzeczpospolita Polska i położony jest w Unii Europejskiej, w której

istniejemy. W pojawieniu się na sali obrad, która jest miejscem publicznym flagi
unijnej nie ma niczego niezgodnego z prawem, a ponadto chodzi również o to,
żebyśmy nie zostali nazwani nacjonalistami.
Radny Jan Osiej powiedział, że takie wypowiedzi mogą zaszkodzić wizerunkowi
Polski, która jest członkiem Unii Europejskiej zwłaszcza, że chętnie wyciągamy
rękę jeżeli chodzi o środki finansowe i dopłaty unijne.

Ad. 26.
Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 8 pkt. 6 Statutu Powiatu
Siedleckiego o godzinie 1230 Przewodniczący Rady zakończył obrady
wypowiadając formułę: „Zamykam II Sesję Rady Powiatu Siedleckiego”.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczył:
PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Marek Gorzała

Protokołowała:
Justyna Poboży

