
RADA POWIATU  

w SIEDLCACH 

 OR.0002.3.2022 

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

odbytej w dniu 25 marca 2022 roku  

 
 

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

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

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że sesja zgodnie z art. 15 ust. 1a Ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2022.528) jest transmitowania                                       

i utrwalana 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 udostępniana 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.  

Po otwarciu obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała przystąpił do 

sprawdzenia listy obecności radnych i „Stwierdzenia kworum”. Poprosił radnych                                         

o zalogowanie się do systemu na urządzeniach do głosowania. 

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

udział 21 radnych, co wobec ustawowego składu Rady, wynoszącego 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 Stanisława Kalińskiego Przewodniczącego Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS                     

w Siedlcach i przedstawienie Informacji Powiatowego Zrzeszenia LZS podsumowującej 

osiągnięcia sportowe w 2021 roku.  
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Stanisław Kaliński Przewodniczący Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS w Siedlcach 

poinformował, iż rok 2021 nie był łatwy, ze względu na pandemię koronawirusa, która 

spowodowała ograniczenia w ilości organizowanych turniejów jak również mocno wpłynęła na 

ilość startującej młodzieży.  

Następnie podsumował osiągnięcia młodzieży zrzeszonej w LZS. Podziękował Staroście 

Siedleckiemu, Zarządowi Powiatu za środki finansowe przeznaczone na LZS. Złożył również 

słowa podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w rozwój sportu na poziomie 

gminnym.  

Korzystając z okazji wręczył puchary Wójtom z terenu Powiatu Siedleckiego za rywalizację                    

w 2021 r. 

Pan Marek Gorzała podziękował za wystąpienie Przewodniczącemu Rady Powiatowej 

Zrzeszenia LZS. 

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 zmianę kolejności punktów w obradach rady tj.: punkt 11 będzie procedowany 

po punkcie 6, nie zmieniając kolejności numerów zaplanowanych Uchwał.   

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał radnych, czy są wnioski do porządku obrad? 

Radny Kazimierz Prochenka zgłosił następujące wnioski: 

1. Informacja Kierownika Zarządzania Kryzysowego na temat uchodźców przebywających na 

terenie Powiatu Siedleckiego, obejmująca szczegółowo: ile osób i gdzie przebywa, jak 

również informacja o alarmach przeciwlotniczych i schronach w mieście Siedlce. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie wsparcia samorządu partnerskiego z Ukrainy. Zaproponował 

Radnym przeznaczenie diet dla samorządu z Ukrainy.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie zerwania umowy o współpracy partnerskiej z miastem w Rosji.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie zerwania umowy o współpracy partnerskiej z samorządem                    

w Białorusi.  

Poprosił Mecenasa o przygotowanie stosownych projektów uchwał.  

Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski wyjaśnił, iż zmiana porządku obrad może nastąpić 

tylko wtedy, gdy zostaną przedłożone stosowne projekty uchwał. Do tej chwili nie wpłynął 

żaden projekt uchwały. Dodał również, iż Informację na temat uchodźców przedstawi w tym 

momencie i nie trzeba będzie zmieniać porządku obrad. 

Poinformował, że liczba przebywających uchodźców na terenie Powiatu Siedleckiego jest 

nieznana. Dopiero po nadaniu numeru PESEL będzie wiadomo ile osób przebywa na terenie 

Powiatu Siedleckiego.  Starostwo Powiatowe w Siedlcach koordynuje tylko działania z zakresu 
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ilości miejsc wskazanych prze gminy z terenu Powiatu Siedleckiego. Na chwilę obecną mamy 

zadeklarowane 280 miejsc dla uchodźców przez gminy, natomiast osób tam przebywających 

jest ok. 80. Dane szacunkowe przekazane przez Urząd Wojewódzki wskazują, że na terenie 

Powiatu Siedleckiego przebywa ponad 800 uchodźców z Ukrainy.  

Starostwo Powiatowe w Siedlcach podejmuje szereg działań w celu zapewnienia potrzeb 

uchodźcom. Powiat partnerski Oberhavel i miasto Nevers przysłało dla nich potrzebne artykuły, 

które zostały rozdysponowane na poszczególne gminy oraz będą transportowane na granicę 

polsko-ukraińską do przedstawicieli partnerskiego powiatu Dubno.  

Powiat Oberhavel i gminy z terenu tego powiatu przekażą również środki finansowe                                 

w wysokości 55 tys. euro na pomoc dla uchodźców.  

Odnosząc się do pytania o schrony, wyjaśnił, iż na terenie powiatu nie ma takich miejsc. 

Zasugerował Przewodniczącemu Rady Powiatu wystosowanie zapytania w tej sprawie do 

Prezydenta Miasta Siedlce. 

Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się z pytaniem do Radnego Kazimierza Prochenki, 

czy pozostałe zgłoszone wnioski mogą być procedowane na następnej sesji? 

Radny Kazimierz Prochenka ponowił prośbę do Mecenasa, o przygotowanie projektów 

uchwał. 

Radny Jan Osiej podziękował Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Powiatowej 

Rady Zrzeszenia LZS za wspieranie i rozwój sportu na szczeblu  gminnym i powiatowym. 

Zaapelował do Zarządu Powiatu o przeznaczenie większej kwoty środków finansowych                                  

w budżecie Powiatu Siedleckiego na rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży.  

Wójt Gminy Zbuczyn Hubert Pasiak, w imieniu wszystkich Wójtów z terenu Powiatu 

Siedleckiego podziękował LZS i Starostwu Powiatowemu w Siedlcach za pracę na rzecz 

rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży.  

Radny Sławomir Piotrowski wniósł o przerwę w obradach.  

 

O godz. 10:37 Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.  

O godz. 10:55 Przewodniczący Rady Powiatu wypowiedział słowa „wznawiam obrady po 

przerwie”. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu udzielił głosu Mecenasowi Leszkowi Czapskiemu.  

Mecenas Leszek Czapski poinformował, iż Powiat Siedlecki z miastem Czerniachowsk ma 

zawarte porozumienie o współpracy, nie była podejmowana uchwała Rady Powiatu                                 
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w Siedlcach w tej sprawie. W związku z powyższym Rada Powiatu może wydać stanowisko 

zalecające Zarządowi Powiatu zerwanie współpracy. 

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała, zwrócił się do Radnego Kazimierza 

Prochenki o wyrażenie zgody na procedowanie zgłoszonych wniosków na następnej Sesji.   

Radny Kazimierz Prochenka nie zaakceptował tego pomysłu. 

Radny Dariusz Stopa zapytał Mecenasa, czy można procedować projekty uchwał bez ich 

wcześniejszego przedłożenia? 

Mecenas Leszek Czapski wyjaśnił, iż zgodnie z § 28 Statutu Powiatu Siedleckiego projekt 

uchwały powinien być sporządzony zgodnie z zasadami techniki prawodawczej. Projekt 

uchwały następnie podlega zaopiniowaniu pod względem formalno-prawnym przez radcę 

prawnego i dopiero wtedy jest przedkładany Radzie Powiatu wraz z uzasadnieniem.  

Radny Bartłomiej Kurkus zwrócił uwagę, iż zgodnie z wyjaśnieniami Mecenasa nie możemy 

procedować uchwał, których nie ma i nie zostały przedłożone Radzie. Zaapelował do 

Przewodniczącego Rady Powiatu o prowadzenie sesji wg porządku obrad, który został Radnym 

wysłany.  

Radny Jan Kuć zaapelował do Radnego Kazimierza Prochenki o wycofanie zgłoszonych 

wniosków do porządku obrad, z uwagi na brak stosowanych projektów uchwał. 

Radny Piotr Dymowski również zaapelował do Radnego Kazimierza Prochenki o wycofanie 

wniosków zgłoszonych do porządku obrad. Dodał również, iż pomaganie uchodźcom to sprawa 

indywidualna i bardzo wrażliwa. Natomiast zrywanie współpracy z miastem Brześć nie jest 

niczym uzasadnione. Współpraca z miastem Czerniachowsk już dawno, choć nieformalnie jest 

zakończona.  

Radny Dariusz Stopa ponownie zaapelował o realizację porządku obrad wysłanego Radnym, 

bez głosowania zgłoszonych wniosków Radnego Kazimierza Prochenki, gdyż nie zostały one 

przedłożone Radzie. 

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała zakończył dyskusję w tym punkcie                                  

i przystąpił do głosowania. Pytając, kto jest „za” wprowadzeniem do porządku obrad wniosków 

zgłoszonych przez Radnego Kazimierza Prochenkę?                  

-„za” wprowadzeniem głosował 1 radny, 

-„przeciw” wprowadzeniu wniosków do porządku obrad głosowało 20 radnych. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21 

radnych, 20 głosami „za” podjęła decyzję o niewprowadzaniu do porządku obrad punktów 
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zgłoszonych przez Radnego Prochenkę. Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik 

nr 3 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała stwierdził, że Rada Powiatu będzie 

procedowała według porządku obrad, który Radni otrzymali:  

1. Otwarcie obrad. 

2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie kworum.  

3. Informacja Powiatowego Zrzeszenia LZS podsumowująca osiągnięcia sportowe                                

w 2021 roku. 

4. Wnioski do porządku obrad.  

5. Przyjęcie Protokołu z XXIX 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 określenia planu zadaniowego i finansowego na realizację 

przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób                         

niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób                                   

Niepełnosprawnych w 2022 roku.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości 

lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub 

odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska popierającego utworzenie                                      

na Uniwersytecie Przyrodniczo - Humanistycznym w Siedlcach studiów na kierunku                  

lekarskim.  

12. Przyjęcie informacji o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Siedleckim i działalności                     

Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2021 roku. 

13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego       

w Stoku Lackim w 2021 roku. 

14. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-                                       

Pedagogicznej w Stoku Lackim w 2021 roku. 

15. Przyjęcie sprawozdania z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu oraz Domu nad                   

Liwcem  w Kisielanach - Żmichach w 2021 roku.  
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16. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                                 

w Siedlcach w 2021 roku obejmujące realizację zadań z zakresu Powiatowego Programu 

Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Siedleckim na lata 2020 – 2022, Powiatowego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy                         

w Rodzinie dla Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2025, Programu korekcyjno-                          

edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie dla Powiatu Siedleckiego na lata 

2021 – 2025 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej i zestawienie potrzeb                         

w zakresie systemu pieczy zastępczej.  

17. Przyjęcie sprawozdania z działalności Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”                          

w Chlewiskach w 2021 roku. 

18. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego                   

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku. 

19. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Siedleckiego                           

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w roku 2021.  

20. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań inwestycyjnych, remontowych                                      

i utrzymaniowych na drogach powiatowych Powiatu Siedleckiego w 2021 roku. 

21. Informacja Przewodniczącego Rady. 

22. Zamknięcie obrad. 

 

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

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

zostały już zrealizowane.  

Przewodniczący Rady nadmienił, że Protokół z XXIX 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 XXIX Sesji Rady Powiatu. 

- „za” przyjęciem Protokołu głosowało 21 radnych, 

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

 

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

w obecności 21 radnych jednogłośnie przyjęła Protokół z XXIX Sesji Rady Powiatu                        

w Siedlcach.  
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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 5 do niniejszego 

protokołu. 

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

Ponieważ nie było 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 21 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, iż Rada Powiatu w Siedlcach w obecności 21 

radnych jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie 

międzysesyjnym. 

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała zgodnie z wcześniejszą zgodą Radnych 

przystąpił do realizacji punktu 11, ze względu na obecność Rektora Uniwersytetu 

Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.  

 

Ad. 11.  Przewodniczący Rady Powiatu w punkcie „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 

stanowiska popierającego utworzenie na Uniwersytecie Przyrodniczo - Humanistycznym                          

w Siedlcach studiów na kierunku lekarskim” poinformował, iż przedmiotowy projekt uchwały 

pozytywnie zaopiniowały wszystkie merytoryczne Komisje. Następnie poprosił                       

Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Pana                  

Grzegorza Pomikło o odczytanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska                          

popierającego utworzenie na Uniwersytecie Przyrodniczo - Humanistycznym w Siedlcach 

studiów na kierunku lekarskim. Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 

protokołu. 

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

Grzegorz Pomikło odczytał treść projektu uchwały.  

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zabranie głosu Pana Mirosława Minkina 

Rektora UPH w Siedlcach.  

Rektor UPH w Siedlcach Pan Mirosław Minkina poinformował, iż Uniwersytet 

Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach spełnia częściowo już warunki, które pozwalają  

uczelniom wyższym staranie o utworzenie kierunków lekarskich. W tych warunkach jest mowa 



8 

 

o odpowiedniej kadrze. UPH próbuje pozyskać jeszcze kilka osób z Warszawy. 

Rozbudowujemy infrastrukturę Uczelni o tzw. prosektorium i pracownię genetyki 

molekularnej.   Dodał również, iż UPH uzyskał poparcie Ministra Edukacji i Nauki 

Przemysława Czarnka. Kończąc wypowiedź wyjaśnił, iż Radni głosując za poparciem 

utworzenia kierunku lekarskiego na UPH nie zobowiązują się do ponoszenia żadnych kosztów 

finansowych.   

Radny Bartłomiej Kurkus zapytał, kiedy spodziewany jest pierwszy nabór studentów na 

kierunek lekarski? 

Rektor UPH w Siedlcach Pan Mirosław Minkina odnosząc się do pytania wyraził nadzieję, 

iż pierwszy nabór ruszy już w 2023 roku.  

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała zapytał, czy są jeszcze chętni do zabrania 

głosu w tym punkcie? Po chwili stwierdził, iż nikt nie chce zabrać głosu i zapytał, kto jest za 

podjęciem przedmiotowej uchwały? 

- „za” podjęciem uchwały głosowało 21 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21 radnych,  

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXX/189/2022 w sprawie przyjęcia stanowiska 

popierającego utworzenie na Uniwersytecie Przyrodniczo – Humanistycznym w Siedlcach 

studiów na kierunku lekarskim. Stanowi ona załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

Rektor UPH Pan Mirosław Minkina podziękował Radnym Powiatu za jednogłośne poparcie 

starań UPH.     

 

O godz. 11:27 obrady Rady opuścił Radny Piotr Dymowski. Od tej chwili w obradach 

uczestniczyło 20 radnych.  

 

 

Ad. 7.  Po wyczerpaniu porządku w punkcie 11, 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 10 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? 
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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 11 do niniejszego protokołu. 

 

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

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXX/185/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie 

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

załącznik nr 12 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 13 do niniejszego protokołu.  

Poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu                      

i Komisję Infrastruktury, po czym otworzył dyskusję w tym punkcie. 

Radny Dariusz Stopa zapytał, jaki jest zakres prac w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi                              

powiatowej nr 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka na                     

odcinkach w miejscowościach Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje”? 

Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski wyjaśnił, iż zadanie to będzie obejmowało                      

przebudowę drogi na dwóch odcinkach łącznie prawie 2,5 km wraz z budową odwodnienia                           

i budową chodnika. W chwili obecnej jest prowadzone postępowanie ZRID. Po wydaniu                   

decyzji ZRID będzie ogłoszone postepowanie przetargowe na to zadanie.  

Ponieważ nie było już 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 14 do niniejszego protokołu. 

 

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

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXX/186/2022 w sprawie dokonania zmian w Uchwale 

Budżetowej na 2022 rok Powiatu Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 15 do niniejszego 

protokołu. 
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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 

określenia planu zadaniowego i finansowego na realizację przez Powiat Siedlecki zadań                          

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków                                

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.”  Projekt tej 

uchwały stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

Poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu                      

i Komisję Oświaty oraz uzyskał pozytywną opinię Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych przy Staroście Siedleckim (stanowi ona załącznik nr 17 do niniejszego 

protokołu), po czym 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 18 do niniejszego protokołu. 

 

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

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXX/187/2022 w sprawie określenia planu zadaniowego                   

i finansowego na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej                       

i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2022 roku. Stanowi ona załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 

 

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

realizacji 10 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie określenia                        

szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia 

terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka                   

w pieczy zastępczej.” Projekt tej uchwały stanowi ona załącznik nr 20 do niniejszego                  

protokołu. 

Poinformował, iż przedmiotowy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez                  

Komisję Budżetu, Komisję Rewizyjną oraz Komisję Oświaty, po czym zapytał, czy są pytania 

w tym punkcie?  

Ponieważ nie było pytań, Przewodniczący Rady Powiatu przystąpił do głosowania i zapytał, 

kto jest za podjęciem przedmiotowej uchwały? 

- „za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 radnych, 

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXX/188/2022 w sprawie określenia                        

szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia 

terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka                   

w pieczy zastępczej. Stanowi ona załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 12. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 10, Przewodniczący Rady Powiatu przystąpił 

do realizacji 12 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie informacji o sytuacji na rynku pracy                      

w Powiecie Siedleckim i działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2021 roku”, 

gdyż punkt 11 został już zrealizowany. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż przedmiotową Informację przyjęła Komisja 

Infrastruktury, po czym otworzył dyskusje w tym punkcie. 

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

Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie Informację o sytuacji na rynku pracy w Powiecie 

Siedleckim i działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2021 roku. Stanowi ona 

załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. 

 

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

do realizacji 13 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdania z działalności                              

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim w 2021 roku.” Stanowi ono 

załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż przedmiotowe Sprawozdanie pozytywnie 

zaopiniowały wszystkie merytoryczne Komisje, 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 25 do niniejszego protokołu. 

 

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

jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno– 

Wychowawczego w Stoku Lackim w 2021 roku. 

 



12 

 

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

do realizacji 14 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowej 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim w 2021 roku. Stanowi ono załącznik 

nr 26 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż przedmiotowe Sprawozdanie pozytywnie 

zaopiniowały wszystkie merytoryczne Komisje, 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 27 do niniejszego protokołu. 

 

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

jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-                  

Pedagogicznej w Stoku Lackim 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 działalności Domu na 

Zielonym Wzgórzu oraz Domu nad Liwcem w Kisielanach - Żmichach w 2021 roku.” Stanowi 

ono załącznik nr 28 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż przedmiotowe Sprawozdanie pozytywnie 

zaopiniowały wszystkie merytoryczne Komisje, po czym zapytał, czy ktoś chce zabrać głos                                                        

w tym punkcie?  

Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Rady Powiatu przystąpił do 

głosowania i zapytał, kto jest za przyjęciem przedmiotowego Sprawozdania? 

- „za” przyjęciem Sprawozdania głosowało 20 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu. 

 

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

jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu oraz Domu 

nad Liwcem  w Kisielanach - Żmichach w 2021 roku. 

 

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

do realizacji 16 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdania z działalności                                   

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2021 roku obejmujące realizację zadań 
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z zakresu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Siedleckim na lata 

2020 – 2022, Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2025, Programu                          

korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie dla Powiatu Siedleckiego 

na lata 2021 – 2025 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej i zestawienie potrzeb                         

w zakresie systemu pieczy zastępczej.” Stanowi ono załącznik nr 30 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż przedmiotowe Sprawozdanie pozytywnie 

zaopiniowały wszystkie merytoryczne Komisje, 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 31 do niniejszego protokołu. 

 

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

jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Siedlcach w 2021 roku obejmujące realizację zadań z zakresu Powiatowego Programu 

Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Siedleckim na lata 2020 – 2022, Powiatowego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

dla Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2025, Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie dla Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2025 oraz wykazu 

potrzeb w zakresie pomocy społecznej i zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy 

zastępczej. 

 

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

do realizacji 17 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdania z działalności Domu Pracy 

Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach w 2021 roku.”  Stanowi ono załącznik nr 32 do 

niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż przedmiotowe Sprawozdanie pozytywnie 

zaopiniowały wszystkie merytoryczne Komisje, po czym zapytał, czy są pytania w tym punkcie? 

Radny Dariusz Stopa złożył podziękowania dla Dyrektora „Reymontówki” za oddaną pracę, 

jaką wkłada w realizację zdań. Pomimo pandemii i różnego rodzaju obostrzeń „Reymontówka”                          

zorganizowała w 2021 r. wiele imprez. 
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Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski również podziękował Dyrektorowi „Reymontówki” za 

zaangażowanie i poświęcony czas na różnego rodzaju akcje. Dodał również, iż Pan Dyrektor 

Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” bardzo zaangażował się w pomoc dla uchodźców.   

Ponieważ nie było więcej chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Rady Powiatu 

przystąpił do głosowania i zapytał, kto jest za przyjęciem przedmiotowego Sprawozdania? 

- „za” przyjęciem sprawozdania głosowało 20 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu. 

 

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

jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie z działalności Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”                    

w Chlewiskach w 2021 roku. 

            

Ad. 18. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 17, Przewodniczący Rady Powiatu przystąpił 

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

finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                     

w 2021 roku.”  Stanowi ono załącznik nr 34 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż przedmiotowe Sprawozdanie pozytywnie 

zaopiniowała Komisja Budżetu, Komisja Rewizyjna oraz Komisja Oświaty, po czym zapytał, 

czy są pytania 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 35 do niniejszego protokołu. 

 

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

jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych ze środków                   

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku. 

 

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

do realizacji 19 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu 

współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021.” Stanowi ono załącznik nr 36 

do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż przedmiotowe Sprawozdanie pozytywnie 

zaopiniowała Komisja Oświaty 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 37 do niniejszego protokołu. 

 

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

jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Siedleckiego 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku                     

publicznego w roku 2021. 

 

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

do realizacji 20 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań                       

inwestycyjnych, remontowych i utrzymaniowych na drogach powiatowych Powiatu                     

Siedleckiego w 2021 roku.” Stanowi ono załącznik nr 38 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż przedmiotowe Sprawozdanie pozytywnie 

zaopiniowała Komisja Infrastruktury i zapytał, czy są pytania w tym punkcie? 

Radny Sławomir Piotrowski podziękował Staroście Siedleckiemu za zrealizowane inwestycje 

drogowe na terenie gminy Siedlce.  

Radny Jan Osiej przyłączył się do podziękowań dla Starosty Siedleckiego i jednocześnie                  

ponowił prośbę o naprawę drogi powiatowej w miejscowości Joachimów. 

Adam Cisak Radny Gminy Zbuczyn podziękował Staroście Siedleckiemu za budowę       

chodnika w miejscowości Krzesk Majątek.  

Wójt Gminy Zbuczyn Hubert Pasiak złożył podziękowania dla całego Zarządu Powiatu za 

wszystkie inwestycje na terenie Gminy Zbuczyn w 2021 r. oraz za ambitne plany inwestycyjne 

w 2022 r. Zadeklarował chęć współpracy i pomoc finansową przy inwestycjach na terenie 

Gminy Zbuczyn.  

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 przyjęciem przedmiotowego Sprawozdania? 

- „za” przyjęciem Sprawozdania głosowało 20 radnych, 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 radnych, 

jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych, remontowych                                      

i utrzymaniowych na drogach powiatowych Powiatu Siedleckiego w 2021 roku. 

 

Ad. 21. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 20, Przewodniczący Rady Powiatu przystąpił 

do realizacji 21 punktu porządku obrad, tj. „Informacja Przewodniczącego Rady.” 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż: 

 uczestniczył w uroczystości nadania tytułu Honoris Causa Profesorowi Andrzejowi                          

Koteckiemu na UPH w Siedlcach; 

 jest już Wystąpienie Pokontrolne z kontroli przeprowadzonej przez Wojewodę                                    

Mazowieckiego pt. „Prawidłowość oraz terminowość załatwiania skarg i wniosków przez 

Radę Powiatu w Siedlcach” do zapoznania się w Wydziale Organizacyjnym; 

 w odpowiedzi na zalecenia Pokontrolne zostanie skierowane pismo do Wojewody, iż                   

zalecenia pokontrolne zostały przyjęte do realizacji w celu wyeliminowania                                

stwierdzonych nieprawidłowości  - pismo do zapoznania się również w Wydziale                              

Organizacyjnym;  

 Zarząd Powiatu w dniu 23 marca br. wystąpił z wnioskiem do Głównego Lekarza                             

Weterynarii o zniesienie obszarów objętych ograniczeniami w związku                                                

z występowaniem ASF w powiecie siedleckim; 

 uczestniczył w WLKS Siedlce w dwóch spotkaniach: spotkanie sponsorskie oraz                               

mistrzostwa juniorów i juniorek w podnoszeniu ciężarów; 

 wpłynęła do Rady Powiatu skarga, która będzie rozpatrywana na następnej Sesji; 

 uczestniczył w zebraniach OSP w Wielgorzu i Radzikowie. 

 

O godz. 11:50 obrady Rady opuścił Radny Grzegorz Miezianko. Od tej chwili w obradach 

uczestniczyło 19 radnych.  

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu przypominał Radnym o obowiązku złożenia 

oświadczenia majątkowego do 30 kwietnia 2022 r.,  według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r, 

po czym zapytał, czy ktoś chce zabrać głos? 

Radny Sławomir Piotrowski poinformował wszystkich mieszkańców Powiatu Siedleckiego, 

iż pracownicy Ośrodka Doradztwa Rolniczego pomagają w wypełnianiu wniosków o dopłaty 

bezpośrednie dla rolników, gdyż trawa już okres składania stosownych wniosków. Zaprosił 
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również wszystkich na imprezę pn. „14 Wiosna na polu i w ogrodzie”, która odbędzie się                            

w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 2, w dniu 24 kwietnia 2022 r.  

Radny Marian Sekulski przypomniał rolnikom, iż w tym roku również obowiązuje e-wniosek 

o dopłaty bezpośrednie. Zachęcił, by nie czekać do ostatniego dnia naboru wniosków, który 

upływa 16.05.2022 r. Dodał również, iż ARiMR będzie przyjmowała wnioski o dopłaty do 

nawozów. Warunek jest jednak taki, iż najpierw musi być złożony wniosek o dopłaty 

bezpośrednie, a w drugiej kolejności wniosek o dopłatę do nawozów.  

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

  

Ad. 22. Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 23 Statutu Powiatu Siedleckiego                                  

o godzinie 11: 53  Przewodniczący Rady Powiatu zakończył obrady wypowiadając formułę:  

„Zamykam XXX 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 


