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Jan Osiej
Radny Rady Powiatu Siedleckiego
W odpowiedzi na Pana zapytanie złożone na piśmie dnia 29.04.2019 r. uprzejmie
informuję, że porządek obrad do IV Sesji Rady Powiatu w Siedlcach, która odbyła się 1 marca
2019 roku zawierał punkt „Interpelacje i zapytania radnych". Do końca ubiegłej V kadencji
Rady Powiatu obowiązek umieszczania tego punktu w porządku obrad sesji wynikał z zapisu
§ 8 ust. 5 pkt. 4 Statutu Powiatu Siedleckiego. Obecnie zgodnie z art. 21 ust. 12 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511), która jest
nadrzędnym aktem w stosunku do naszego statutu, interpelacje i zapytania radnych
w sprawach dotyczących powiatu składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który
przekazuje je niezwłocznie staroście. Składanie interpelacji i zapytań możliwe jest w każdym
czasie, nie tylko podczas sesji.
Wyodrębnienie punktu „Wolne wnioski i zapytania radnych" nastąpiło w porządku
obrad V sesji. Miało to na celu umożliwić radnym zadawanie pytań lub przedstawienie
wniosków w „bieżących" sprawach powiatu. Według mojej oceny ostatnie przykłady wykazały,
że wykorzystywano ten punkt obrad do innych celów, a nie bieżących spraw powiatu.
Istniejący Regulamin Pracy Rady Powiatu Siedleckiego z 1999 roku nie przewiduje
pewnych zdarzeń, które obecnie występują i jako narzędzie prawne jest nieaktualny. Istnieje
konieczność zmian w naszym statucie, które będą przewidywały tryb postępowania m.in.
przewodniczącego w określonych sytuacjach. Szczególnie dotyczy to czasu i sposobu
udzielenia odpowiedzi na dany wniosek. Moim obowiązkiem jako przewodniczącego rady jest
m.in. „czuwanie nad sprawnym przebiegiem obrad, zwłaszcza w odniesieniu do wystąpień
Radnych" (§11 u st.l Statutu Powiatu Siedleckiego).
Reasumując, po dokonaniu koniecznych zmian w naszym statucie będzie możliwe
wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu umożliwiającego radnym wypowiedzenie się
w sprawach dotyczących powiatu.
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