
RADA POWIATU  

w SIEDLCACH 

 OR.0002.2.2022 

PROTOKÓŁ NR XXIX/2022 
z XXIX Sesji Rady Powiatu w Siedlcach, 

odbytej w dniu 25 lutego 2022 roku w trybie zdalnym z wykorzystaniem 

 środków porozumiewania się na odległość 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała o godzinie 10:00 otworzył Sesję 

wypowiadając formułę: „Otwieram XXIX Sesję Rady Powiatu w Siedlcach”. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że sesja odbywa się w trybie zdalnym                                 

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 

ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2021.2095 z późn. zm.). 

Następnie powiedział, iż zgodnie z art. 15 ust. 1a Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                                

o samorządzie powiatowym (Dz.U.2020.920 z późn. zm.) 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. Transmisja obrad jest udostępniania na kanale Powiatu 

Siedleckiego na portalu „transmisjaobrad.info”. 

Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał również, że 23 września 2020 roku weszły                          

w życie przepisy ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 

podmiotów prawnych, która wprowadziła istotne zmiany dotyczące nagrań z posiedzeń 

jednostek samorządowych. Wszystkie nagrania realizowane po tym terminie muszą być 

uzupełniane o napisy dla osób niesłyszących. W związku z tym faktem, poprosił wszystkich  

o wyraźne i konkretne wypowiedzi. 

Następnie powitał obecnych na posiedzeniu radnych i zaproszonych gości,  

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował radnych, że głosowania będą się odbywać 

poprzez odpytanie każdego z radnych w kolejności alfabetycznej (każdy głos będzie 

potwierdzony przez obsługę rady na terminalach do głosowania). 

Po otwarciu obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała przystąpił do 

sprawdzenia listy obecności radnych i „Stwierdzenia kworum”.  

Przewodniczący Rady Powiatu na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze 

udział 20 radnych, 1 radny jest nieobecny, co wobec ustawowego składu Rady, wynoszącego 
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21 osób stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał, wniosków i wydawania 

opinii.  

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista zalogowanych 

radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Po stwierdzeniu kworum Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała poprosił o zabranie 

głosu Pana Adama Gabińskiego przedstawiciela WLKS Siedlce i przedstawienie Informacji 

podsumowującej osiągnięcia  WLKS w 2021 roku.  

Pan Adam Gabiński Wiceprezes Zarządu WLKS Siedlce podziękował Staroście 

Siedleckiemu jak również całej Radzie Powiatu w Siedlcach za  wsparcie finansowe jakie 

otrzymuje WLKS Nowe Iganie. Następnie poinformował, iż Klub WLKS Nowe Iganie działa 

45 lat. Poprzez swoją działalność wychował wielu znanych ludzi na całym świecie choćby 

takich jak: Lidia Chojecka, Marcin Dołęga, Agata Wróbel, Aleksandra Klejnowska, którzy 

obecnie pracują w Klubie wychowując swoich następców. W klubie działa 4 sekcje: 

lekkoatletyka, podnoszenie ciężarów, zapasy i sumo.  W 2021 r. Klub WLKS Nowe Iganie                         

we współzawodnictwie uklasyfikował się na 3 miejscu na Mazowszu oraz na 22 miejscu                           

w Polsce pośród 4 289 klubów.  

Korzystając z okazji wręczył medale okolicznościowe Staroście Siedleckiemu Panu Karolowi 

Tchórzewskiemu oraz Wicestaroście Pani Małgorzacie Cepek za zasługi dla WLKS Nowe 

Iganie. 

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała podziękował za wystąpienie 

przedstawicielom WLKS Nowe Iganie. Następnie poinformował, iż porządek obrad                                          

z materiałami otrzymali wszyscy radni wraz z zawiadomieniem o sesji i przystąpił do realizacji 

punktu „Wnioski do porządku obrad”. Zaproponował wprowadzenie nowego punktu przed 

punktem „Informacja Przewodniczącego Rady” w brzmieniu „Podjęcie uchwały w sprawie 

przekazania petycji do Zarządu Powiatu w Siedlcach”. 

Przewodniczący Rady Powiatu przystąpił do głosowania i zapytał, kto jest za 

wprowadzeniem do porządku obrad punktu „Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji 

do Zarządu Powiatu w Siedlcach”? 

-  „za” wprowadzeniem punktu do porządku obrad głosował 20 radnych.  

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 

radnych jednogłośnie podjęła decyzję o wprowadzeniu do porządku obrad punktu „Podjęcie 

uchwały w sprawie przekazania petycji do Zarządu Powiatu w Siedlcach”. Imienny wykaz 

głosowania radnych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
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 Następnie zapytał, kto jest za przyjęciem porządku obrad? 

- „za” przyjęciem porządku obrad głosowało 20 radnych. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 

radnych jednogłośnie przyjęła porządek obrad i przedstawia się ona następująco: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie kworum.  

3. Informacja WLKS Siedlce podsumowująca osiągnięcia w 2021 roku. 

4. Wnioski do porządku obrad.  

5. Przyjęcie Protokołu z XXVIII Sesji Rady Powiatu.  

6. Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej                   

Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 2025.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok                     

Powiatu Siedleckiego.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.  

10. Przyjęcie informacji Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o działalności Policji na 

terenie Powiatu Siedleckiego w 2021 roku. 

11. Przyjęcie informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach                  

o działalności Straży na terenie Powiatu Siedleckiego w 2021 roku. 

12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu                    

Siedleckiego w 2021 roku. 

13. Przyjęcie informacji o działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział w Siedlcach                    

w 2021 roku. 

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

rolników w 2021 roku. 

15. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na                                       

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez                        

jednostkę samorządu terytorialnego za 2021 rok. 

16. Przyjęcie informacji o działalności Społecznej Straży Rybackiej w 2021 roku. 

17. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Powiatu w 2021 roku.: 

 Komisji Rewizyjnej, 

 Komisji Budżetu, 

 Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 
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 Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, 

 Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy, 

 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.   

18. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej za 2021 rok. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji do Zarządu Powiatu w Siedlcach.  

20. Informacja Przewodniczącego Rady. 

21. Zamknięcie obrad. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 5. Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała przystąpił do realizacji punktu 5                  

porządku obrad tj. „Przyjęcie Protokołu z XXVIII Sesji Rady Powiatu”, gdyż pierwsze 4 punkty 

zostały już zrealizowane.  

Przewodniczący Rady nadmienił, że Protokół z XXVIII Sesji Rady Powiatu był wyłożony do 

wglądu oraz wysłany elektronicznie wszystkim radnym. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęły, co 

do jego treści, żadne uwagi, ani też wnioski. Zapytał, czy ktoś z radnych ma jakieś uwagi do 

protokołu? Ponieważ nie było żadnych uwag, przystąpił do głosowania nad przyjęciem 

Protokołu z XXVIII  Sesji Rady Powiatu. 

- „za” przyjęciem Protokołu głosowało 19 radnych, 

- 1 radny nie wziął udziału w głosowaniu. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała stwierdził, iż Rada Powiatu w Siedlcach,                   

w obecności 20 radnych, 19 głosami „za” przyjęła Protokół z XXVIII Sesji Rady Powiatu                        

w Siedlcach.  

 

Ad. 6 Po wyczerpaniu porządku w punkcie 5, Przewodniczący Rady Powiatu Marek                     

Gorzała przystąpił do realizacji 6 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdania z pracy 

Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.” Stanowi ono załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu. 

Następnie otworzył dyskusję w tym punkcie. Zapytał, czy są pytania do Sprawozdania?  

Radna Magdalena Paczóska podziękowała Staroście Siedleckiemu i Zarządowi Powiatu                     

w Siedlcach za wsparcie finansowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w Mokobodach. Środki te 

zostały przeznaczone na zakup materiałów potrzebnych do uszycia przez grupę „Żwawe Babki” 

poduszek serc dla kobiet po mastektomii.  
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Radny Dariusz Stopa zapytał, czy Zarząd Powiatu prowadzi rozmowy z Generalną Dyrekcją 

Dróg Krajowych i Autostrad na temat zabezpieczenia dróg powiatowych przed ich dewastacją             

podczas budowy autostrady?  

Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski wyjaśnił, iż cały czas są prowadzone rozmowy na ten 

temat. Dodał również, iż w chwili obecnej wykonawcy nie przewidują korzystania z dróg                       

powiatowych na etapie budowy autostrady do węzła Swoboda. Na terenie Gminy Kotuń                           

i Gminy Zbuczyn jeśli będzie taka potrzeba korzystania z dróg powiatowych, na pewno Zarząd 

Powiatu protokołem zdawczo-odbiorczym przekaże daną drogę powiatową i będzie się                   

domagał likwidacji szkód powstałych na drogach powiatowych  w skutek budowy autostrady.  

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są  jeszcze chętni do zabrania głosu w tym                   

punkcie? 

Ponieważ nie było już chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Rady Powiatu Marek                       

Gorzała przystąpił do głosowania i postawił pytanie, kto jest „za” przyjęciem Sprawozdania                  

z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym? 

- „za” przyjęciem Sprawozdania głosowało 20 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, iż Rada Powiatu w Siedlcach w obecności 20 

radnych jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie 

międzysesyjnym. 

 

Ad. 7.  Po wyczerpaniu porządku w punkcie 6, Przewodniczący Rady Powiatu przystąpił 

do realizacji 7 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 2025.”  

Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  

Poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu                      

i Komisję Infrastruktury. Następnie otworzył dyskusję w tym punkcie i zapytał, czy ktoś chce 

zabrać głos? 

Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, kto 

jest za podjęciem przedmiotowej uchwały? 

- „za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 radnych,  

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXIX/181/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 2025. Stanowi ona 

załącznik nr 10  do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 8. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 7, Przewodniczący Rady Powiatu Marek                       

Gorzała przystąpił do realizacji 8 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie 

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok Powiatu Siedleckiego”. Projekt tej 

uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.  

Poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu                      

i Komisję Infrastruktury, po czym otworzył dyskusję w tym punkcie i zapytał, czy są pytania? 

Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, kto 

jest za podjęciem przedmiotowej uchwały? 

- „za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 radnych,  

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXIX/182/2022 w sprawie dokonania zmian w Uchwale 

Budżetowej na 2022 rok Powiatu Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 13 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad. 9. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 8, Przewodniczący Rady Powiatu Marek                      

Gorzała przystąpił do realizacji 9 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie 

rozpatrzenia skargi.” Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że w systemie do zdalnych obrad zalogowana 

jest osoba skarżąca i zapytał, czy chce zabrać głos? 

Ponieważ osoba skarżąca nie zgłosiła chęci udziału w dyskusji Przewodniczący Rady 

Powiatu poinformował, że stanowisko w tej sprawie wydała Komisja Skarg, Wniosków                              

i Petycji i otworzył dyskusję w tym punkcie.  

Po chwili stwierdził, iż nikt nie chce zabrać głosu i zapytał, kto jest za podjęciem przedmiotowej 

uchwały? 

- „za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 radnych,               

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr  XXIX/183/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi. Stanowi 

ona załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 10. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 9, Przewodniczący Rady Powiatu przystąpił do 

realizacji 10 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie informacji Komendanta Miejskiego Policji 

w Siedlcach o działalności Policji na terenie Powiatu Siedleckiego w 2021 roku.” Stanowi ona 

załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

Poinformował, iż przedmiotową Informację przyjęła Komisja Infrastruktury, po czym zapytał, 

czy są pytania w tym punkcie?  

Ponieważ nie było pytań, Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, iż Rada Powiatu                       

przyjęła Informację Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o działalności Policji na                     

terenie Powiatu Siedleckiego w 2021 roku. 

 

Ad. 11. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 10, Przewodniczący Rady Powiatu przystąpił 

do realizacji 11 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie informacji Komendanta Miejskiego                    

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

w 2021 roku.” Stanowi ona załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż przedmiotową Informację przyjęła Komisja 

Infrastruktury, po czym otworzył dyskusje w tym punkcie. 

Radny Stanisław Kaliński zwrócił uwagę, iż z przedmiotowej Informacji wynika, że 19% 

ogólnej liczby zdarzeń stanowiły pożary. Można z tego wywnioskować, iż Straż Pożarna ma 

nałożonych bardzo dużo innych zadań.  

Radny Jan Osiej poinformował, iż w życie weszła Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych 

oraz Rozporządzenie, które mówią o świadczeniach ratowniczych z tytułu wysługi lat                                

w ochotniczych strażach pożarnych w wysokości 200 zł. Do potwierdzenia udziałów w akcjach 

ratowniczych potrzeba trzech świadków. 

Radny Dariusz Stopa uściślając przekazaną  informację przez Radnego Jana Osieja dodał, iż 

trzech światków potrzeba tylko w przypadku, kiedy nie była jeszcze prowadzona ewidencja 

udziału strażaków w akcjach ratowniczych. 

Radny Wojciech Biarda dodał, iż druhowie zaczynają korzystać z tego świadczenia i składają 

stosowne wnioski.  
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Ponieważ nie było już chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, 

iż Rada Powiatu przyjęła Informację Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej                      

w Siedlcach o działalności Straży na terenie Powiatu Siedleckiego w 2021 roku. 

 

Ad. 12. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 11, Przewodniczący Rady Powiatu przystąpił 

do realizacji 12 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Siedleckiego w 2021 roku.” Stanowi ona załącznik nr 19 

do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż przedmiotowe Sprawozdanie przyjęła 

Komisja Infrastruktury, po czym otworzył dyskusje w tym punkcie. 

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

kto jest za przyjęciem przedmiotowego Sprawozdania? 

- „za” przyjęciem sprawozdania  głosowało 20 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 radnych,               

jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

Powiatu Siedleckiego w 2021 roku.  

 

Ad. 13. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 12, Przewodniczący Rady Powiatu przystąpił 

do realizacji 13 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie informacji o działalności Mazowieckiej 

Izby Rolniczej Oddział w Siedlcach w 2021 roku.” Stanowi ona załącznik nr 21 do niniejszego 

protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż przedmiotową Informację przyjęła Komisja 

Rolnictwa, po czym otworzył dyskusje w tym punkcie. 

Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, iż 

Rada Powiatu przyjęła Informację o działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział                          

w Siedlcach w 2021 roku. 

 

Ad. 14. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 13, Przewodniczący Rady Powiatu przystąpił 

do realizacji 14 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie informacji o działalności Kasy                              

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz rolników w 2021 roku.” Stanowi ona załącznik 

nr 22 do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż przedmiotową Informację przyjęła Komisja 

Rolnictwa, po czym otworzył dyskusje w tym punkcie. 

Radny Stanisław Kaliński zwrócił uwagę, iż corocznie spada liczba ubezpieczonych                                 

w KRUS.  

Ponieważ nie było już chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, 

iż Rada Powiatu przyjęła Informację o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego na rzecz rolników w 2021 roku. 

 

Ad. 15. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 14, Przewodniczący Rady Powiatu przystąpił 

do realizacji 15 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich                          

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach                      

prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2021 rok.” Stanowi ono załącznik 

nr 23 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż przedmiotowe Sprawozdanie przyjęła 

Komisja Budżetu i Komisja Oświaty, po czym zapytał, czy są pytana w tym punkcie? 

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

kto jest za przyjęciem przedmiotowego Sprawozdania? 

- „za” przyjęciem sprawozdania  głosowało 20 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 radnych,               

jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego za 2021 rok.  

 

Ad. 16. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 15, Przewodniczący Rady Powiatu przystąpił 

do realizacji 16 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie informacji o działalności Społecznej 

Straży Rybackiej w 2021 roku.” Stanowi ono załącznik nr 25 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż przedmiotową Informację przyjęła                       

Komisja Rolnictwa i zapytał, czy są chętni do zabrania głosu?  

Rady Jan Osiej zapytał, jakie wsparcie finansowe otrzymuje Społeczna Straż Rybacka? 

Starota Siedlecki Karol Tchórzewski zobowiązał się do udzielenia takiej informacji na                       

następnym posiedzeniu Komisji. 
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Ponieważ nie było już chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, 

iż Rada Powiatu przyjęła Informację o działalności Społecznej Straży Rybackiej w 2021 roku. 

 

Ad. 17. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 16, Przewodniczący Rady Powiatu przystąpił 

do realizacji 17 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych                        

Komisji Rady Powiatu w 2021 roku.: 

 Komisji Rewizyjnej, (stanowi ono załącznik nr 26 do niniejszego protokołu); 

 Komisji Budżetu, (stanowi ono załącznik nr 27 do niniejszego protokołu); 

 Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, (stanowi ono załącznik nr 28 do 

niniejszego protokołu); 

 Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, (stanowi ono załącznik 

nr 29 do niniejszego protokołu); 

 Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy, (stanowi ono                          

załącznik nr 30 do niniejszego protokołu); 

 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.”  (stanowi ono załącznik nr 31 do niniejszego                      

protokołu). 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż każda Komisja merytoryczna jednogłośnie 

przyjęła przedmiotowe sprawozdanie z własnej działalności w 2021 roku i zaproponował, żeby                        

przeprowadzić jedno głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdań z prac wszystkich Komisji 

merytorycznych, po czym otworzył dyskusję.  

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

kto jest za przyjęciem przedmiotowych Sprawozdań? 

- „za” przyjęciem sprawozdań  głosowało 20 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 radnych,               

jednogłośnie przyjęła Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Powiatu w 2021 roku, 

tj. Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisji Infrastruktury,                       

Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
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Ad. 18. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 17, Przewodniczący Rady Powiatu przystąpił 

do realizacji 18 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdania z realizacji Planu Kontroli 

Komisji Rewizyjnej za 2021 rok.”. Stanowi ono załącznik nr 33 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż przedmiotowe Sprawozdanie przyjęła                   

Komisja Rewizyjna i zapytał, czy są pytania w tym punkcie? 

Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, kto 

jest za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania? 

- „za” przyjęciem sprawozdania  głosowało 20 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 radnych,               

jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej za 2021 

rok. 

 

Ad. 19. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 18, Przewodniczący Rady Powiatu przystąpił 

do realizacji 19 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji 

do Zarządu Powiatu w Siedlcach.” Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 35 do niniejszego 

protokołu.  

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że stanowisko w tej sprawie wydała Komisja 

Skarg, Wniosków i Petycji i otworzył dyskusję w tym punkcie.  

Radny Dariusz Stopa zapytał, kto był wykonawcą projektu przebudowy drogi oraz jaki 

stosunek do sprawy ma Starosta Siedlecki, jako Przewodniczący Zarządu? 

Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski poinformował, iż jeśli Rada Powiatu podejmie 

przedmiotową uchwałę i przekaże petycję do Zarządu, to Zarząd będzie dalej procedował 

sprawę.  Dodał również, iż właściciel działki który został wywłaszczony zgodnie z decyzją 

Wojewody tzw. ZRID (Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) otrzymuje 

odszkodowanie za wywłaszczoną cześć nieruchomości.  

Zastępca Kierownika Wydziału Dróg Magda Jarzyna poinformowała, iż projektantem był 

Pan Dariusz Zbieć.  

 

Radny Dariusz Stopa zwrócił się do Zarządu Powiatu o bardzo wnikliwe przeanalizowanie 

sprawy, gdyż po podziale działki właściciel działki traci możliwość podłączenia się do 

kolektora ściekowego, który obecnie będzie znajdował się w pasie drogi powiatowej. Dodał 

również, iż gmina spełniła swoje obowiązki, gdyż doprowadziła  do granicy działki kolektor 
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ściekowy. Wspomniał, że w chwili obecnej właściciel działki chcąc przyłączyć się do kolektora 

ściekowego musi zrobić projekt, uzyskać stosowne pozwolenia i przed wszystkim będzie 

musiał uiszczać opłatę za zajęcie pasa drogowego.  

Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski wyjaśnił, iż każdy kto chce zająć pas drogowy musi 

wystąpić do Zarządu Powiatu o zgodę na zajęcie pasa drogowego i ponosić z tego tytułu 

corocznie opłatę.  

Radny Dariusz Stopa ponownie zaapelował do całego Zarządu Powiatu o wnikliwe 

rozpatrzenie sprawy. W tej chwili problem jest jeden, ale przeglądając GEOPORTAL można 

zauważyć, iż problem ten dotknie większej ilości mieszkańców. Po za tym, właściciele 

nieruchomości, chcący przyłączyć się do kolektora ściekowego znajdującego się w pasie 

drogowym będą musieli ponosić opłaty za zajęcie pasa drogowego.   

Przewodniczący Rady Powiatu skierował do Radnych pytanie, czy jeszcze ktoś chce zabrać 

głos? Po chwili stwierdził, iż nie ma już chętnych do zabrania głosu i przystąpił do głosowania. 

Zapytał, kto jest za podjęciem przedmiotowej uchwały? 

- „za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 

-„wstrzymał się od głosu” - 1 radny. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 radnych,  

19 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymuję się” podjęła Uchwałę Nr XXIX/184/2022                                

w sprawie przekazania petycji do Zarządu Powiatu w Siedlcach. Stanowi ona załącznik nr 37 

do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 20. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 19, Przewodniczący Rady Powiatu przystąpił 

do realizacji 20 punktu porządku obrad, tj. „Informacja Przewodniczącego Rady.” 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż: 

 w 2021 r. odbyło się 8 Sesji, frekwencja obecności na poszczególnych sesjach  została                  

radnym wysłana, 

 RIO pozytywnie zaopiniowało możliwość sfinansowania planowanego deficytu budżetu 

określonego w uchwale budżetowej Powiatu Siedleckiego na 2022 rok, 

 RIO pozytywnie zaopiniowało planowaną kwotę długu Powiatu Siedleckiego  przyjętą                       

w WPF na lata 2022 – 2025, 
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 w Biurze Rady jest do zapoznania się projekt wystąpienia pokontrolnego Wojewody                     

Mazowieckiego w związku z kontrolą realizacji zadań dotyczących prawidłowości oraz                     

terminowości załatwiania skarg i wniosków przez Radę Powiatu w Siedlcach. Wojewoda 

Mazowiecki ocenia pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

 brał udział w 102 rocznicy powstania 18. Dywizji Piechoty, 

 istnieje obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego do 30 kwietnia 2022 r.  według 

stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. 

Przewodniczący Rady Powiatu z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet złożył wszystkim 

Paniom  z terenu Powiatu Siedleckiego serdeczne życzenia. 

Radny Stanisław Kaliński jako przewodniczący Zrzeszenia LZS zwrócił się do 

Przewodniczącego Rady Powiatu o możliwość zorganizowania  na kolejnej Sesji wręczenia 

pucharów  w ramach rywalizacji gminnych LZS. 

Przewodniczący Rady Powiatu zgodził się na wręczenie pucharów na kolejnej Sesji. 

Radny Jacek Izdebski zapytał, o możliwość przywrócenia Kasy w Starostwie, ponieważ 

mieszkańcy powiatu skarżą się na brak możliwości zapłaty za różnego rodzaju dokumenty?  

Ewentualnie czy można wyposażyć pracowników Wydziału Geodezji w terminale 

płatnościowe?  

Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski poinformował, iż każdy obywatel załatwiający sprawy 

w Starostwie Powiatowym  może wnosić opłaty za dokumenty bez prowizji w Banku                         

Pekao S.A. Kasa została zlikwidowana, ponieważ, Bank miał wytyczne by pieniądze przewozić 

do Zielonki, do Centrum Rozliczeniowego  na tygodniową kwarantannę. 

Ponieważ nie było więcej chętnych do zabrania głosu, punkt ten został wyczerpany. 

  

Ad. 21. Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 23 Statutu Powiatu Siedleckiego                                  

o godzinie 11:03  Przewodniczący Rady Powiatu zakończył obrady wypowiadając formułę:  

„Zamykam XXIX Sesję Rady Powiatu w Siedlcach”. 

Na tym protokół zakończono. 

                                                                                                  Przewodniczył: 

                                                                       PRZEWODNICZĄCY RADY 

                                                                                          POWIATU                                  

                                            

                                                                                                      /-/  Marek Gorzała    

Protokołowała: Edyta Kopczyk  

Inspektor ds. obsługi rady i komisji rady 


