RADA POWIATU
w SIEDLCACH
BR.0041-1/10

PROTOKÓŁ NR I/10
z I Sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach,
odbytej w dniu 29 listopada 2010 roku
w Starostwie Powiatowym w Siedlcach,
ul. Piłsudskiego 40.

Zgodnie z § 13 ust. 2 Statutu Powiatu Siedleckiego pierwszą sesję nowo wybranej
Rady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady, będzie prowadził najstarszy wiekiem
Radny Mieczysław Ślaz.
O godzinie 1500, przed oficjalnym otwarciem obrad Przewodniczący obrad Radny
Senior Mieczysław Ślaz poprosił Panią Joannę Kraśnik-Mazurek - Przewodniczącą
Powiatowej Komisji Wyborczej w Siedlcach o wręczenie zaświadczeo o wyborze na
Radnego.
Przewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej w Siedlcach Joanna KraśnikMazurek wręczyła wszystkim Radnym zaświadczenia o wyborze na Radnego
gratulując otrzymania mandatu i życząc realizacji ustalonych przez siebie zadao
w czasie całej kadencji.
Przewodniczący obrad Mieczysław Ślaz podziękował Przewodniczącej Powiatowej
Komisji Wyborczej za wręczenie zaświadczeo i życzenia. Następnie oficjalnie otworzył
Sesję wypowiadając formułę: „Otwieram I Sesję zwyczajną IV Kadencji Rady Powiatu
Siedleckiego”. Gorąco przywitał przybyłych gości, Radnych i środki masowego
przekazu.
(Lista zaproszonych osób na I Sesję 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).
Ad. 2.
Przewodniczący obrad Radny Senior Mieczysław Ślaz przystąpił do realizacji 2 punktu
porządku obrad, tj. „Złożenie ślubowania przez Radnych”.

- 2 Poprosił wszystkich o powstanie i odśpiewanie Hymnu Narodowego.
Po Hymnie:
Przewodniczący obrad wyjaśnił, że będzie kolejno wyczytywał z imienia i nazwiska
Radnych z listy, a każdy wyczytany Radny powstanie, podejdzie do mikrofonu
i wypowie rotę ślubowania w brzmieniu: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie
wykonywad obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów
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samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegad Konstytucji i innych praw
Rzeczypospolitej Polskiej”. Zaznaczył, że „Ślubowanie” może byd złożone z dodaniem
zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”. Po Ślubowaniu należy złożyd podpis na stosownym
dokumencie, który będzie potwierdzeniem faktu spełnienia tego wymogu.
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.
(Ślubowanie wraz z podpisami stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu).
Ad. 3.
Po tym uroczystym, dla każdego Radnego momencie, Przewodniczący obrad
Mieczysław Ślaz przystąpił do realizacji 3 punktu porządku obrad, tj.: „Wnioski do
porządku obrad”. Poinformował, że zgodnie z § 34 Statutu Powiatu Siedleckiego,
w głosowaniu jawnym Radni głosują przez podniesienie ręki.
Głosami ważnie oddanymi są głosy: „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”. Głosowanie
jawne przeprowadza prowadzący obrady Rady Powiatu i oblicza głosy przy pomocy
dwóch sekretarzy wyznaczonych przez prowadzącego obrady spośród Radnych.
Wyniki głosowania jawnego ogłasza prowadzący obrady Rady Powiatu. W związku
z tym, poprosił o wytypowanie na sekretarzy dwóch Radnych do liczenia głosów.
Radny Piotr Dymowski zgłosił kandydaturę Radnego Michała Oknioskiego.
Radny Bartłomiej Kurkus zgłosił kandydaturę Radnego Wojciecha Klepackiego.
Przewodniczący obrad zapytał wskazanych Radnych, czy wyrażają na to zgodę ?
Obaj Radni wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy podczas dzisiejszych obrad.
Po dokonaniu tej formalności, Przewodniczący obrad poinformował, że dzisiejszy
porządek obrad, zaproponowany przez zwołującego sesję Przewodniczącego Rady
poprzedniej kadencji Pana Kazimierza Prochenkę wszyscy Radni otrzymali wraz
z zawiadomieniem o terminie sesji. Następnie zapytał, czy są wnioski o uzupełnienie
lub zmianę zaproponowanego porządku obrad ?

- 3 Po chwili stwierdził, że wniosków nie ma, co oznacza, że dzisiejsze obrady będą
przebiegały zgodnie z niniejszym porządkiem:
1. Otwarcie obrad.
2. Złożenia ślubowania przez Radnych.
3. Wnioski do porządku obrad.
4. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu.
5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia terminu wyboru Zarządu Powiatu.
7. Informacja o stanie budżetu, realizacji inwestycji i innych ważnych spraw dla
Powiatu.
8. Interpelacje i zapytania Radnych.
9. Sprawy różne
10. Zakooczenie obrad.
Ad. 4.
Przewodniczący obrad Mieczysław Ślaz przystąpił do realizacji punktu 4, tj.: „Wybór
Przewodniczącego Rady Powiatu”. Poinformował, że zgodnie z § 11 pkt 1 Statutu
Powiatu Siedleckiego 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 § 35 Statutu
Powiatu w głosowaniu tajnym Radni głosują na kartach opatrzonych pieczęcią Rady.
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 powoład Komisję w składzie, po jednym Radnym z każdego
ugrupowania. Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.
Radny Bartłomiej Kurkus zgłosił kandydaturę Radnego Wojciecha Łęczyckiego.
Radny Piotr Dymowski zgłosił kandydaturę Radnego Michała Oknioskiego.
Radny Włodzimierz Drabarek zgłosił kandydaturę Radnego Emila Wielogórskiego.
Przewodniczący obrad stwierdził, że do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydatury
trzech Radnych: Wojciecha Łęczyckiego, Michała Oknioskiego i Emila Wielogórskiego.
Zapytał ich, czy wyrażają zgodę na wejście w skład tej Komisji ?
Wszyscy zgłoszeni Radni wyrazili zgodę na wejście w skład Komisji Skrutacyjnej.

- 4 Wobec powyższego, Przewodniczący obrad Mieczysław Ślaz przystąpił do
głosowania. Zapytał, kto jest za zgłoszonym składem Komisji Skrutacyjnej ?
- „za „ zgłoszonym składem Komisji głosowało 21 Radnych
Przewodniczący obrad Mieczysław Ślaz stwierdził, że Rada Powiatu w obecności
21 Radnych, jednogłośnie przyjęła skład Komisji Skrutacyjnej w osobach: Radnego
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przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady i
Wiceprzewodniczącego Rady.
W tym momencie, tj. o godzinie 1550 ogłosił 5-minutową przerwę w obradach, celem
ukonstytuowania się Komisji.
O godzinie 1555 Przewodniczący obrad Mieczysław Ślaz wznowił obrady po przerwie
i udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Wojciech Łęczycki odczytał Protokół Nr 1
z ukonstytuowania się Komisji według, którego Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej
został On, tj. Radny Wojciech Łęczycki, a członkami Komisji Radni: Michał Oknioski
i Emil Wielogórski.
(Protokół Nr 1 Komisji Skrutacyjnej wybranej przez Radę Powiatu w Siedlcach na
posiedzeniu w dniu 29 listopada 2010 roku do przeprowadzenia głosowania
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i Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
protokółu).
Przewodniczący obrad Mieczysław Ślaz podziękował za odczytanie protokółu
z ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej i poprosił o zgłaszanie kandydatów na
Przewodniczącego Rady.
Radny Piotr Dymowski zgłosił na Przewodniczącego Rady Powiatu Siedleckiego
IV Kadencji kandydaturę Radnego Henryka Brodowskiego.
Przewodniczący obrad Mieczysław Ślaz zapytał, czy Radny Henryk Brodowski wyraża
zgodę na kandydowanie ?
Radny Henryk Brodowski wyraził zgodę na kandydowanie do objęcia funkcji
Przewodniczącego Rady.

- 5 Przewodniczący obrad zapytał, czy ktoś chce zgłosid jeszcze innych kandydatów ?
Radny Grzegorz Pomikło zgłosił kandydaturę Radnego Marka Gorzały.
Przewodniczący obrad Mieczysław Ślaz zapytał, czy Radny Marek Gorzała wyraża
zgodę na kandydowanie ?
Radny Marek Gorzała wyraził zgodę na kandydowanie do objęcia funkcji
Przewodniczącego Rady.
O głos poprosił Radny Wojciech Łęczycki, któremu Przewodniczący obrad udzielił
głosu.
Radny Wojciech Łęczycki poparł kandydaturę Radnego Marka Gorzały. Przekazał
Radnym, że zgłoszony kandydat był już Przewodniczącym Rady I Kadencji.
Pełniąc tą funkcję wykazał się wielkim wyczuciem, predyspozycją organizatorską
i wiedzą w zakresie spraw samorządowych. Sprawdził się w stu procentach. Jego
zdaniem, i zdaniem innych Radnych będzie to dobry kandydat.
Przewodniczący obrad zapytał, czy ktoś chce zgłosid jeszcze innych kandydatów ?
Po chwili stwierdził, że dalszych zgłoszeo nie ma. Dla formalności zaproponował
przegłosowanie zamknięcia listy kandydatów. Zapytał, kto jest za zamknięciem listy
kandydatów na Przewodniczącego Rady Powiatu ?
- „za” zamknięciem listy głosowało 21 Radnych
Przewodniczący obrad Mieczysław Ślaz 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.
O głos poprosił Radny Bartłomiej Kurkus, któremu Przewodniczący obrad udzielił
głosu.
Radny Bartłomiej Kurkus przytoczył przepis ustawy o samorządzie powiatowym
dotyczący procedury wybierania i odwoływania: „...Przewodniczący jest wybierany
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu
rady w głosowaniu tajnym. Należy podkreślid, iż ze względu na posiadany interes
prawny, kandydat na przewodniczącego nie bierze udziału w głosowaniu...”. Poprosił
o komentarz podanego przepisu. Zapytał również, czy zgodnie z ordynacją wyborczą
do rad gmin, powiatów i sejmików województw nie będzie naruszony w przypadku
głosowania przez zgłoszonych kandydatów przepis: „..Wygaśnięcie mandatu następuje
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z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności...”.

- 6 Chodzi tutaj o to, że wójt nie może byd radnym, pracownik samorządu, w którym jest
radnym też nie może byd radnym. Poprosił o komentarz tego przepisu, aby uniknąd
błędów prawnych w przeprowadzeniu głosowania.
Radny Jan Kud poprosił o udzielenie głosu, któremu Przewodniczący obrad udzielił
głosu.
Radny Jan Kud stwierdził, że jeżeli były jakieś niejasności w stosunku do stanu
prawnego odnośnie Jego osoby, to już wcześniej należało zgłosid zastrzeżenia,
tj. przed dopuszczeniem do aktu ślubowania.
Radny Bartłomiej Kurkus stwierdził, że przed ślubowaniem Pan Wójt Jan Kud nie mógł
sprawowad mandatu radnego, zatem nie można było zgłosid zastrzeżenia. Skoro złożył
ślubowanie, to Jego obowiązkiem jest zwrócenie uwagi na ten fakt, przed momentem
przeprowadzenia głosowania w najbliższym punkcie porządku obrad.
Radny Dariusz Jasioski stwierdził, że zgłoszone przez Radnego Bartłomieja Kurkusa
spostrzeżenia w tak istotnej kwestii należy wyjaśnid i poprosid o interpretację
przytoczonych przepisów radcę prawnego. Poprosił o zarządzenie 5-cio minutowej
przerwy w obradach.
O godzinie 1615 Przewodniczący obrad ogłosił 5-cio minutową przerwę w obradach.
O godzinie 1620 Przewodniczący Rady wznowił obrady po przerwie. Stwierdził,
że bierze w nich udział 21 Radnych.
Przewodniczący obrad Mieczysław Ślaz poprosił Radcę prawnego o wyjaśnienie
zgłoszonej przez Radnego Bartłomieja Kurkusa kwestii.
Radca prawny Henryk Lewandowski powiedział, że z wypowiedzi przedmówców
wynika, że wyłonił się problem związany z wyłączeniem się osoby głosującej na siebie
w związku z tym, że ma interes prawny i zapewnieniem tajności głosowania.
Do ubiegłej kadencji głosowanie na siebie jako Przewodniczącego Rady czy Komisji nie
było uznawane za interes prawny. Ostatnie orzeczenie Naczelnego Sądu
Administracyjnego
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przewodniczącego uznało za posiadanie interesu prawnego, a radny jest wyłączony
od głosowania, w którym ma interes prawny. Do tej pory jest to niesporne i łatwe do
stosowania. Tylko pojawia się problem w sytuacji, kiedy jest głosowanie tajne. W jakiś
sposób trzeba zagwarantowad tajnośd, by radny był wyłączony od głosowania we
własnej sprawie. Więc mandat radnego, który jest kandydatem na przewodniczącego
musi byd w jakiś sposób identyfikowany, aby ustalid, że on nie głosował na siebie.

- 7 Jak to zrobid Naczelny Sąd Administracyjny nie odpowiedział, i On jako Radca prawny
nie potrafi odpowiedzied. Wyjaśniono jedną zasadę interesu prawnego, ale nie
powiedziano jak zagwarantowad, by zasada tajności była przestrzegana. Jak
zagwarantowad tajnośd, osobiście nie wie i prosi, aby od Niego takiego wyjaśnienia nie
oczekiwad. Dodatkowo może tylko poinformowad, że wyroki Naczelnego Sądu
Administracyjnego mają swoją wagę, jeżeli chodzi o interpretację prawa, ale nie są
orzeczeniami wiążącymi. To jest tylko wyrok tej sprawy.
Co do drugiego pytania odnośnie sprawowania funkcji wójta i mandatu radnego
wyjaśnił, że Radny Jan Kud jako pełniący obecnie funkcję wójta, bo mandat wójta
wygasł w dniu, kiedy wygasł mandat Rady, pełni funkcję Radnego Powiatu.
Obowiązuje zakaz pełnienia funkcji jednego organu bycia członkiem w innym organie,
innego samorządu. Nie ma wątpliwości, że pan Radny Kud pełni funkcję wójta, czyli
funkcję organu samorządu Gminy Kotuo. Składając dzisiaj ślubowanie objął
jednocześnie mandat radnego, czyli członka innego samorządu. Pełnienie funkcji
i mandatu w dwóch organach samorządu jest wykluczone, ale jest przepis, który
obowiązuje od tej kadencji i ma zastosowanie do radnego Kucia. Otóż ma On trzy
miesiące od złożenia ślubowania na dokonanie wyboru, czy chce pełnid funkcję, którą
pełnił w dniu objęcia mandatu, czy też składa rezygnację z mandatu radnego.
W okresie tych trzech miesięcy może korzystad z uprawnieo z funkcji wójta i mandatu
radnego. Stwierdził, że taki jest stan prawny i nie potrzeba tutaj żadnych interpretacji
Sądów Administracyjnych. W poprzedniej kadencji taka sytuacja byłaby nie możliwa,
bo w momencie ślubowania utraciłby Radny mandat.
Radny Bartłomiej Kurkus zapytał, w jaki sposób należy więc zapewnid bezstronnośd
głosowania ? Kto powinien zdecydowad o tym, żeby kandydaci na przewodniczącego
na siebie nie głosowali ? Może powinna to byd osoba prowadząca obrady ?
Radca prawny Henryk Lewandowski odpowiedział, ze nie wie. Według Niego nie ma
możliwości technicznej, aby jednocześnie spełnid wymóg tajności głosowania
i zapewnid, by osoba, która jest kandydatem na przewodniczącego, nie głosowała na
siebie.
Przewodniczący obrad Mieczysław Ślaz nadmienił, że jest to głosowanie tajne, a więc
nikt nikomu nie może zaglądad w kartki przekazane do głosowania.
Radny Bartłomiej Kurkus stwierdził, że chciał wyjaśnid te kwestie, aby nie było potem
niedomówieo, że głosowanie zostało źle przeprowadzone. Z interpretacji radcy
prawnego wynika, że omawiany przepis obowiązywał wcześniej, tylko był inaczej
interpretowany.

- 8 Jeszcze raz zapytał, jak postąpid, żeby nie naruszyd obowiązującego prawa ?
Radca prawny Henryk Lewandowski wyjaśnił, że Jego zdaniem naruszenie prawa ktoś
musi stwierdzid. Zakładając, że na dzisiejszej sesji odbywa się głosowanie. Jest
określona grupa radnych i wszyscy wiedzą ile głosów może byd oddanych na
określonego kandydata, ponieważ jest taka ilośd głosów oddanych na tego kandydata,
że wiadomo, że musiał on głosowad na siebie.
Jak sprawdzid, że dany kandydat nie głosował na siebie ? Tego nie wie. Żeby
powiedzied, że doszło do naruszenia prawa, trzeba to naruszenie prawa wykazad
w sposób niekwestionowany. W tym przypadku naruszyd prawo można tylko wówczas
kiedy w obecności 21 radnych, czyli 21 głosów zgłoszonych jest kilku kandydatów
i tylko jeden z nich otrzyma 21 głosów. Wówczas bez wątpienia wiadomo, że wszyscy
głosowali na jednego kandydata, a więc on sam głosował także na siebie. W takiej
sytuacji można złożyd wniosek do Wojewody, żeby w trybie nadzoru zbadał ważnośd
tej uchwały z prawem i ewentualnie wydał rozstrzygnięcie nadzoru. Jeżeli Wojewoda
nie weźmie na siebie wydania rozstrzygnięcia nadzorczego to wówczas, każdy, kto ma
w tym interes prawny może wezwad radnych do usunięcia naruszenia prawa,
a po upływie 60 dni złożyd skargę do Sądu Administracyjnego. W skardze tej musi
wykazad, że ten radny, który powinien byd wyłączony z głosowania, brał udział
w głosowaniu na siebie. Jak to zrobid- nie wie i Jego zdaniem jest to niemożliwe.
Radny Bartłomiej Kurkus zauważył, że jeżeli 21 radnych zagłosuje na dwóch
kandydatów, to będzie wiadomo, że tych dwóch kandydatów też oddało głos w swojej
sprawie.
Radca prawny Henryk Lewandowski stwierdził, że jest to tylko założenie, że tak było.
Może byd tak, że jeden kandydat zagłosuje na drugiego.
Radny Marek Gorzała stwierdził, że w zadanym pytaniu było jednoznaczne określenie,
czy w procedurze, tej która ma nastąpid, kandydaci mogą brad udział ? Pan radca
zrobił wykład mając na uwadze częśd techniczną przeprowadzenia głosowania, ale nie
ustosunkował się do zadanego pytania. Konkretnie chodzi tu o wyjaśnienie,
czy w procedowaniu na przewodniczącego i jego zastępcę mogą czy nie mogą brad
udziału sami kandydaci ? W tym momencie nie potrzebne są nam rozważania jak to
zrobid. Jego zdaniem kandydaci nie mogą brad udziału a radcę poprosił
o uzasadnienie, że mogą brad udział.
Radny Jan Kud zaproponował przeprowadzid głosowanie, a kto nie będzie zgadzał się
z wynikiem głosowania, to niech zaskarży uchwałę do Wojewody.

- 9 Radny Bartłomiej Kurkus powiedział, że będzie wdzięczny Radcy prawnemu za
udzielenie odpowiedzi na pytanie zadane przez Radnego Marka Gorzałę.
Radca prawny Henryk Lewandowski jednoznacznie wyjaśnił, że kandydaci nie mogą
głosowad na siebie. Pojawia się jednak zarzut, dlaczego mnie, radnego pozbawiono
możliwości głosowania na mojego przeciwnika ?
Radny Marek Gorzała uważa, że można przygotowad dwie różne karty do glosowania.
Wrzucając je do urny nie będzie wiadomo, która kartka jest od którego kandydata.
W takiej sytuacji każdy radny otrzymałby dwie karty. Zapytał, czy to byłoby zgodne
z prawem ?
Radca prawny Henryk Lewandowski wyjaśnił, że w dalszym ciągu nie można byłoby
wykazad, czy kandydat głosował na siebie, czy nie głosował. Na tym polega problem.
Radny Kazimierz Prochenka zaproponował przerwę, aby się nad tym problemem
zastanowid.
Radny Dariusz Jasioski stwierdził, że wszystkie wyjaśnienia zostały już przez radcę
złożone. W Jego ocenie nic nowego Panowie radni nie zaproponują, ale mając na
uwadze powagę sprawy, gdyż ważą się losy wyboru przewodniczącego, nie będzie
oponował ogłoszenia przerwy. Jeśli ma to w czymś pomóc to niech będzie przerwa.
Przewodniczący obrad Mieczysław Ślaz o godzinie 1640 Przewodniczący obrad ogłosił
5-cio minutową przerwę w obradach.
O godzinie 1645 Przewodniczący obrad wznowił obrady po przerwie. Stwierdził,
że bierze w nich udział 21 Radnych.
Przewodniczący obrad Mieczysław Ślaz poprosił radcę prawnego o wyjaśnienie,
jak należy głosowad, czy z pominięciem Radnego Jana Kucia, czy nie ?
Radca prawny Henryk Lewandowski stwierdził, że sprawa Radnego Jan Kucia nie jest
problematyczna. Jest to sprawa jasna i oczywista. Sprawując funkcję wójta ma trzy
miesiące od dzisiaj na dokonanie wyboru, czy rezygnuje ze swojej funkcji, czy
z mandatu radnego.
Radny Marek Gorzała upewnił się, czy nie koliduje to ze złożeniem ślubowania ?
Radca prawny Henryk Lewandowski stwierdził, że nie koliduje. Po trzech miesiącach
Rada ma czas jeden miesiąc na podjęcie uchwały o wygaśnięciu mandatu. Po tym
terminie wkracza Wojewoda. Wyjaśnił, że głosowanie przeprowadza Komisja
Skrutacyjna, która ustala zasady głosowania.

- 10 Można przewidzied taką sytuację, że Przewodniczący Komisji nie wręczy karty do
głosowania radnym, którzy kandydują na funkcję przewodniczącego. Można też
wyobrazid sobie taką sytuację, że obaj kandydaci będą potraktowani dokładnie tak
samo, czyli nie biorą udziału w głosowaniu w swojej sprawie.
Przewodniczący obrad Mieczysław Ślaz podziękował za wyjaśnienie i poprosił
zgłoszonych kandydatów o autoprezentację.
Radny Henryk Brodowski poinformował, że ma 58 lat. Posiada wykształcenie wyższe;
studia w zakresie ekonomii rolnej. Urodził się na terenie Powiatu Siedleckiego
i z wyjątkiem krótkiego okresu, cały czas mieszka i pracuje na terenie tego Powiatu.
Przez 15 lat pracował w PGR jako dyrektor, 11 lat na Uczelni Siedleckiej jako dyrektor
Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Zawadach. Następnie przez okres 1 roku
pracował w Urzędzie Wojewódzkim na stanowisku Kierownika Delegatury - Placówki
Zamiejscowej w Siedlcach. Od 2002 do 2006 roku pełnił funkcję Starosty Siedleckiego.
Po zakooczeniu kadencji przez okres 1 roku pracował w Uczelni Siedleckiej. Następnie
Starosta Łosicki powierzył Mu funkcję Dyrektora SP ZOZ w Łosicach, gdzie pracuje
do dnia dzisiejszego. Mandat Radnego Powiatu Siedleckiego sprawuje od 1998 roku,
tj. w okresie I, II i III kadencji. Obecnie na okres IV kadencji również zdobył mandat
Radnego.
Przewodniczący obrad podziękował Radnemu Henrykowi Brodowskiemu za
prezentację swojej kandydatury i zapytał, czy ktoś ma do kandydata pytania?
Stwierdziwszy, że pytao nie ma poprosił o autoprezentację Radnego Marka Gorzałę.
Radny Marek Gorzała poinformował, że ma 58 lat. Od urodzenia mieszka na terenie
Powiatu Siedleckiego. Posiada wykształcenie wyższe. Ukooczył Akademię Rolniczą
w Lublinie, a studia magisterskie ukooczył na Akademii Podlaskiej. Jeżeli chodzi
o pracę zawodową to ostatnie 25 lat pracował w resorcie spraw wewnętrznych
początkowo w Milicji Obywatelskiej a później w Policji. Ze służby odszedł
na emeryturę rok temu w stopniu podinspektora. Ma żonę i troje dzieci. Prowadzi
gospodarstwo rolne w ograniczonym zakresie. Po transformacji ustrojowej w roku
1989 dane Mu było byd Radnym – Przewodniczącym Rady Miejskiej w Mordach przez
okres całej kadencji. Po powstaniu powiatów był Radnym I kadencji Rady piastując
funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu. Społeczna praca samorządowa nie sprawiała
Mu i sądzi, że nie będzie sprawiała żadnego kłopotu.

- 11 Przewodniczący obrad Mieczysław Ślaz podziękował Radnemu Markowi Gorzale za
prezentację swojej kandydatury i zapytał, czy ktoś ma do kandydata pytania ?
Stwierdził, że pytao nie ma, co oznacza, że prezentacja kandydatów została
zakooczona. Zwrócił się z prośbą do Komisji Skrutacyjnej o przystąpienie do pracy
i przygotowanie kart do głosowania. W myśl wcześniejszych wyjaśnieo Radcy
prawnego zaproponował, aby kandydaci na Przewodniczącego Rady nie brali udziału
w głosowaniu.
Radny Dariusz Jasioski poprosił o wyjaśnienie stanowiska Przewodniczącego. Zapytał,
czy można pozbawid kandydatów prawa wyboru w tym głosowaniu ?
Radca prawny Henryk Lewandowski odpowiedział, że nie ma idealnego wyjścia w tej
sytuacji. Jeżeli kandydaci otrzymają karty do głosowania, to będzie zarzut, że kandydat
głosował w swojej sprawie. Jeżeli nie damy kart będzie zarzut pozbawienia
kandydatów sprawowania mandatu.
Radny Piotr Dymowski poprosił Radcę o konkretną odpowiedź, czy Przewodniczący
obrad może pozbawid radnego głosowania po złożeniu ślubowania ?
Radca prawny odpowiedział, że nie może.
Radny Dariusz Jasioski stwierdził, że w świetle tego wyjaśnienia pozostaje
ewentualnie tylko taka możliwośd, że radny sam dobrowolnie zrzeknie się
z przysługującego mu prawa do głosowania.
O godzinie 1700 Przewodniczący obrad ogłosił 5-minutową przerwę w obradach,
celem przygotowania kart do głosowania przez Komisję Skrutacyjną.
O godzinie 1705 Przewodniczący obrad wznowił obrady po przerwie. Stwierdził,
że w sesji bierze udział 21 Radnych i udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji
Skrutacyjnej, celem objaśnienia zasad głosowania i przeprowadzenia głosowania.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Wojciech Łęczycki poinformował, że Komisja
przygotowała 21 kart do głosowania. Na każdej z nich napisane są imiona i nazwiska
kandydatów na Przewodniczącego Rady. Wszystkie karty opieczętowane zostały
pieczątką z napisem: „Rada Powiatu w Siedlcach”. Sposób głosowania będzie wyglądał
tak, że każdy Radny otrzyma jedną kartę z nazwiskami kandydatów. Jeżeli nazwiska
wszystkich kandydatów zostaną przekreślone, to taki głos będzie ważnie oddany, lecz
nie zatwierdzający wyboru kandydata na Przewodniczącego Rady.
Jeżeli nazwiska dwóch kandydatów nie będą przekreślone to taki głos będzie ważnie
oddany, lecz nie zatwierdzający wyboru kandydata na Przewodniczącego Rady.

- 12 Jeżeli nazwisko jednego kandydata nie zostanie przekreślone, a drugiego przekreślone
to taki głos będzie ważnie oddany i popierający wybór kandydata, którego nazwisko
nie zostało przekreślone. Dokonanie jakichkolwiek zapisów spowoduje, że głos będzie
nieważny.
Radny Dariusz Jasioski zapytał jak rozumied słowo „zapiski” ? Czy to znaczy, że jak
ktoś namaluje kwiatek to też głos będzie nieważny ?
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej wyjaśnił, że nie można dopisywad żadnych
innych nazwisk. Kwiatek może byd namalowany.
Po tym wyjaśnieniu, Przewodniczący Komisji pokazał wszystkim, że urna, do której
będą wrzucane głosy, jest pusta. Następnie Komisja zakleiła urnę. Karty zostały
rozdane. Każdy Radny według alfabetycznej kolejności podchodził do urny i wrzucał
swój głos.
Po dokonanym głosowaniu, tj. o godzinie 1710 Przewodniczący obrad Mieczysław Ślaz
ogłosił 5-minutową przerwę w obradach, celem obliczenia oddanych głosów.
O godzinie 1715 Przewodniczący obrad wznowił obrady po przerwie. Stwierdził, że
w sesji bierze udział 21 Radnych. Następnie poprosił Przewodniczącego Komisji
Skrutacyjnej o ogłoszenie wyników głosowania.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Wojciech Łęczycki odczytał Protokół Nr 2
z przeprowadzonego głosowania i ustalenia wyników głosowania w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Powiatu.
(Protokół Nr 2 z przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu stanowi załącznik nr 5 do
niniejszego protokółu.)
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 21 Radnych.
Oddano 21 głosów ważnych, w tym oddano 3 głosy nie zatwierdzające żadnego
kandydata. Kandydat na Przewodniczącego Rady Radny Henryk Brodowski uzyskał 11
głosów „za”. Radny Marek Gorzała uzyskał 7 głosów „za”. Komisja stwierdziła,
że Przewodniczącym Rady Powiatu został wybrany Radny Henryk Brodowski.
Przewodniczący obrad Mieczysław Ślaz podziękował Przewodniczącemu Komisji
Skrutacyjnej za przedstawienie wyników. Biorąc pod uwagę wyniki głosowania tajnego
stwierdził, że na Przewodniczącego Rady Powiatu Siedleckiego został wybrany Radny
Henryk Brodowski. Serdecznie Mu pogratulował.

- 13 Po wpisaniu do projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu,
stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego protokółu, imienia i nazwiska
Przewodniczącego Rady, odczytał tą Uchwałę.
(Uchwała Nr I/1/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu stanowi
załącznik nr 7 do niniejszego protokółu).
W tym momencie, zgodnie z § 13 ust. 2 Statutu Powiatu Siedleckiego, Przewodniczący
obrad Radny senior Mieczysław Ślaz dalsze prowadzenie obrad przekazał
Przewodniczącemu Rady Powiatu Henrykowi Brodowskiemu.
Przewodniczący Rady Powiatu Henryk Brodowski podziękował za wybór na
Przewodniczącego Rady, a tym samym za obdarzenie Go zaufaniem. W okresie trzech
minionych kadencji nie zawiódł tego zaufania i myśli, że w okresie IV kadencji
sprawując funkcję Przewodniczącego Rady również nie zawiedzie. Zadeklarował,
że dołoży wszelkich starao, aby pracą Rady kierowad dobrze i z korzyścią dla
społeczeostwa Powiatu.
Ad. 5.
Kontynuując realizację porządku obrad Przewodniczący Rady Henryk Brodowski
przystąpił do realizacji punktu 5, tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu”. Poprosił o zgłaszanie kandydatów.
Radny Wojciech Klepacki na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu

zgłosił

kandydaturę Radnego Grzegorza Pomikło.
Radny Piotr Dymowski zgłosił kandydaturę Radnego Dariusza Jasioskiego. Stwierdził,
że jest to Radny, który sprawdził się sprawując mandat Radnego w II i III kadencji.
Będzie godnie zastępował Przewodniczącego Rady i dobrze wykonywał obowiązki
wynikające z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski zapytał Radnego Grzegorza Pomikłę, czy
wyraża zgodę na kandydowanie ?
Radny Grzegorz Pomikło wyraził zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski zapytał Radnego Grzegorza Dariusza
Jasioskiego, czy wyraża zgodę na kandydowanie ?
Radny Dariusz Jasioski wyraził zgodę na kandydowanie.

- 14 Przewodniczący Rady Henryk Brodowski zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zgłosid
jakąś kandydaturę ?
Stwierdziwszy, że dalszych zgłoszeo nie ma, zaproponował głosowanie nad
zamknięciem listy kandydatów. Zapytał, kto jest „za” zamknięciem listy kandydatów ?
- „za” zamknięciem listy głosowało 21 Radnych
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności
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Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Poprosił Komisję skrutacyjną o przygotowanie
kart do głosowania a zgłoszonych kandydatów poprosił o autoprezentację.
Radny Grzegorz Pomikło powiedział, że doświadczenie w pracy samorządowej zdobył,
będąc Radnym I i III kadencji Rady. Ukooczył wyższe studia pedagogiczne; Wyższą
Szkołę Pedagogiczną w Opolu – kierunek historia.
Radny Dariusz Jasioski powiedział, że mieszka w Zbuczynie. Ukooczył studia wyższe
w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania i w Wyższej Szkole Ubezpieczeo i Bankowości
w Warszawie. Jego kariera zawodowa skupiała się na pracy w bankach. Bardzo miło
wspomina okres pracy, chod krótki w Urzędzie Gminy Zbuczyn będąc wójtem. Był też
przez dwie kadencje Radnym Gminy Zbuczyn Radnym Powiatu Siedleckiego II i III
kadencji. Pracuje w Banku Spółdzielczym w Zbuczynie. Jest tam Prezesem Zarządu.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski podziękował kandydatom za prezentację
swojej osoby i zapytał, czy są pytania ?
Stwierdziwszy, że pytao nie ma, poprosił Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie
głosowania.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Wojciech Łęczycki wyjaśnił, że obowiązują takie
same zasady głosowania jak przy głosowaniu na Przewodniczącego Rady.
Poinformował, że Komisja przygotowała 21 kart do głosowania. Na każdej
z nich napisane są imiona i nazwiska kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady.
Wszystkie karty opieczętowane zostały pieczątką z napisem „Rada Powiatu
w Siedlcach”. Sposób głosowania będzie wyglądał tak, że każdy Radny otrzyma jedną
kartę. Jeżeli nazwiska dwóch kandydatów zostaną przekreślone, to taki głos będzie
ważnie oddany, lecz nie zatwierdzający wyboru kandydata na Wiceprzewodniczącego
Rady. Jeżeli nazwiska dwóch kandydatów nie będą przekreślone to taki głos będzie
ważnie oddany, lecz nie zatwierdzający wyboru kandydata na Wiceprzewodniczącego
Rady.

- 15 Jeżeli nazwisko jednego kandydata nie zostanie przekreślone, a drugiego przekreślone
to taki głos będzie ważnie oddany i popierający wybór kandydata, którego nazwisko
nie zostało przekreślone. Dokonanie jakichkolwiek zapisów spowoduje, że głos będzie
nieważny.
Po tym wyjaśnieniu, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej pokazał wszystkim, że urna,
do której będą wrzucane głosy, jest pusta. Następnie Komisja zakleiła urnę. Karty
zostały rozdane. Każdy Radny według alfabetycznej kolejności wrzucał swój głos do
urny.
Po przeprowadzonym głosowaniu, tj. o godzinie 1725 Przewodniczący Rady ogłosił
5-minutową przerwę w obradach, celem obliczenia przez Komisję Skrutacyjną
oddanych głosów.
O godzinie 1730 Przewodniczący Rady wznowił obrady po przerwie. Stwierdził, że
w sesji bierze udział 21 Radnych. Następnie poprosił Przewodniczącego Komisji
Skrutacyjnej o ogłoszenie wyników głosowania.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Wojciech Łęczycki odczytał 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 8 do
niniejszego protokółu.)
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 21 Radnych.
Oddano 21 głosów ważnych, w tym 3 głosy nie zatwierdzające żadnego kandydata.
Kandydat na Wiceprzewodniczącego Rady Radny Dariusz Jasioski uzyskał 11 głosów
„za”, a Radny Grzegorz Pomikło uzyskał 7 głosów „za”. Komisja stwierdziła,
że Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu został wybrany Radny Dariusz Jasioski.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski podziękował Przewodniczącemu Komisji
Skrutacyjnej za przedstawienie wyników głosowania.
Po wpisaniu do projektu uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Powiatu, stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszego protokółu, imienia i nazwiska
Wiceprzewodniczącego Rady, odczytał tą Uchwałę.
(Uchwała Nr I/2/10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu stanowi
załącznik nr 10 do niniejszego protokółu).

- 16 Przewodniczący Rady w imieniu Radnych i swoim własnym pogratulował Radnemu
Dariuszowi Jasioskiemu wyboru na Wiceprzewodniczącego Rady. Przyznał, że cieszy
się, że w Jego osobie będzie miał wsparcie w wykonywaniu powierzonej Mu funkcji
Przewodniczącego.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji
Skrutacyjnej.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Wojciech Łęczycki odczytał Protokół Nr 4
z przekazania Przewodniczącemu Rady kart do głosowania w sprawie wyboru
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Stwierdził, że na tym,
Komisja Skrutacyjna zakooczyła prace związane z wyborem Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego Rady.
(Protokół Nr 4 z przekazania kart do głosowania stanowi załącznik nr 11 do
niniejszego protokółu, zapieczętowane karty do głosowania na Przewodniczącego
Rady stanowią załącznik nr 12 do niniejszego protokółu, zapieczętowane karty do
głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady stanowią załącznik nr 13 do niniejszego
protokółu.)
Ad. 6.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 6 porządku
obrad, tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia terminu wyboru Zarządu Powiatu”.
Poinformował, że zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu Powiatu Siedleckiego, o terminie sesji
zawiadamia się wszystkich radnych, co najmniej na 10 dni przed terminem
rozpoczęcia obrad. W związku z powyższym zaproponował, aby II Sesja Rady Powiatu,
na której dokona się wyboru Zarządu Powiatu odbyła się w dniu 10 grudnia br.
o godzinie 1300. Następnie zapytał, czy są jeszcze inne propozycje ?
Stwierdziwszy, że innych propozycji nie ma, powiedział, że datę kolejnej sesji ustala się
na dzieo 10 grudnia 2010 roku o godzinie 1300. Po wpisaniu tej daty do projektu
Uchwały w sprawie ustalenia terminu wyboru Zarządu Powiatu, odczytał jego treśd.
(Projekt Uchwały w sprawie ustalenia terminu wyboru Zarządu Powiatu stanowi
załącznik nr 14 do niniejszego protokółu).
Zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia terminu wyboru Zarządu
Powiatu ?
- „za” podjęciem tej uchwały głosowało 21 Radnych

- 17 Przewodniczący Rady Henryk Brodowski stwierdził, że Rada Powiatu w obecności
21 Radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr I/3/10 w sprawie ustalenia terminu
wyboru Zarządu Powiatu. Stanowi ona załącznik nr 15 do niniejszego protokółu.
Ad. 7.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 7,
tj. „Informacja o stanie budżetu, realizacji inwestycji i innych ważnych sprawach dla
Powiatu.”Nadmienił, że informację tą otrzymali wszyscy Radni. Stanowi ona załącznik
nr 16 do niniejszego protokółu. Zapytał Radnych, czy ktoś w tym punkcie ma pytania ?
Radny Włodzimierz Drabarek zapytał jak wygląda sprawa pozyskania środków na
drogę Niwiski – Opole w ramach tzw. „Schetynówki” ?
Starosta Siedlecki Zygmunt Wielogórski odpowiedział, że wniosek został złożony
i oceniony i ulokowany przez Komisję działającą przy Wojewodzie na 30 miejscu.
Zostało złożone odwołanie od tej decyzji Komisji. Zarząd uważa, że była ona dla nas
krzywdząca, gdyż był to najlepszy wniosek, jaki do tej pory składaliśmy.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski zapytał, czy ktoś ma jeszcze pytania ?
Po chwili stwierdził, że pytao nie ma, co oznacza, że punkt ten został wyczerpany.
Ad. 8.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji punktu 8,
tj. „Interpelacje i zapytania radnych”. Zapytał, czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrad
głos ?
Radny Marek Gorzała zgłosił, że drogi powiatowe Wyczółki – Repki i Stok Lacki –
Olszanka są nieprzejezdne. Najgorzej jest na wysokości miejscowości Lucynów.
Starosta Zygmunt Wielogórski wyjaśnił, że jak tylko trochę uspokoi się aura to jutro
od godziny 500 rozpocznie się odśnieżanie na wszystkich drogach.
Radny Wojciech Klepacki przekazał, że mieszkaocy dają Mu sygnały, że drogi
powiatowe na terenie Gminy Wodynie również są nieprzejezdne.
Starosta Zygmunt Wielogórski ponownie poinformował, że od godziny 500 rozpocznie
się odśnieżanie na wszystkich drogach.
Przewodniczący Rady powiedział, że Starosta będzie starał się, aby drogi były
przejezdne. W interesie wszystkich Radnych jest to, aby mieszkaocy naszego Powiatu
mogli bezpiecznie poruszad się po drogach, dojechad do pracy czy szkoły.
Następnie zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrad głos ?

- 18 Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący stwierdził, że punkt
ten został wyczerpany.
Ad. 9.
Przewodniczący Rady Henryk Brodowski przystąpił do realizacji 9 punktu porządku
obrad, tj. „Sprawy różne”.
Poinformował Radnych, że zgodnie z art. 25c ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 po. 1592 z późn. zm.) Radny
obowiązany jest do złożenia pierwszego oświadczenia majątkowego w terminie 30 dni
od dnia złożenia ślubowania. Do pierwszego oświadczenia radny obowiązany jest
dołączyd informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności
gospodarczej z wykorzystaniem mienia powiatu, w którym uzyskał mandat, jeżeli taką
działalnośd prowadził przed dniem wyboru. Poprosił o składanie oświadczeo do dnia
29 grudnia br. w Biurze Rady.
Po przekazaniu tych informacji, Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze
zabrad głos ?
Po chwili stwierdził, że nikt nie zgłosił chęci zabrania głosu, wobec czego punkt ten
został wyczerpany.
Ad. 10.
Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 20 ust. 6 Statutu Powiatu Siedleckiego
o godzinie 1800 Przewodniczący Rady zakooczył obrady wypowiadając formułę:
„Zamykam I Sesję Rady Powiatu Siedleckiego”.
Na tym protokół zakooczono.
Przewodniczył:
PRZEWODNICZĄCY OBRAD
Radny Senior

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Mieczysław Ślaz

/-/ dr inż. Henryk Brodowski

Protokółowała:
/-/ Hanna Krupa

