
RADA POWIATU  

w SIEDLCACH 

 OR.0002.4.2022 

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

odbytej w dniu 20 kwietnia 2022 roku  
 

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała o godzinie 13:00 otworzył Sesję 

wypowiadając formułę: „Otwieram XXXI 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 18 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 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 z inicjatywy Zarządu Powiatu w brzmieniu „Podjęcie uchwały w sprawie                     
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zakresu pomocy przebywającym na terenie Powiatu Siedleckiego obywatelom Ukrainy                           

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”, jako punkt 9, natomiast                                

dotychczasowe punkty z porządku obrad przesuną się o jeden w dół.   

Następnie zapytał, czy są jeszcze jakieś wnioski do porządku obrad? Ponieważ nie było więcej 

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

wprowadzeniem do porządku obrad punktu „Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy 

przebywającym na terenie Powiatu Siedleckiego obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa”? 

-  „za” wprowadzeniem punktu do porządku obrad głosowało 18 radnych.  

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 18 

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

uchwały w sprawie zakresu pomocy przebywającym na terenie Powiatu Siedleckiego 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”. Imienny 

wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

O godz. 13:05 Radna Jolanta Franczuk dołączyła do obrad Rady Powiatu. Od tej chwili                         

w obradach uczestniczyło 19 radnych. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała przystąpił do głosowania nad przyjęciem 

porządku obrad i zapytał, kto jest za przyjęciem porządku obrad? 

- „za” przyjęciem porządku obrad głosowało 19 radnych. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 

radnych jednogłośnie przyjęła porządek obrad, który przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie obrad.  

2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie kworum.  

3. Wnioski do porządku obrad.  

4. Przyjęcie Protokołu z XXX Sesji Rady Powiatu.  

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

6. Informacja o zerwaniu Porozumienia o Współpracy pomiędzy Powiatem Siedleckim                          

a miastem Czerniachowsk w Obwodzie Kaliningradzkim w Federacji Rosyjskiej.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska potępiającego agresję zbrojną Federacji 

Rosyjskiej na Ukrainę oraz wyrażającego solidarność z Narodem Ukraińskim. 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Rejonu Dubieńskiego 

(Ukraina) dotkniętego działaniami wojennymi. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy przebywającym na terenie Powiatu                          

Siedleckiego obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa. 

10.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 2025. 

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

Powiatu Siedleckiego. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania zarządcy drogi powiatowej.  

13. 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.  

14. Informacja Przewodniczącego Rady.  

15. Zamknięcie obrad. 

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

 

Ad. 4. Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała przystąpił do realizacji punktu 4                  

porządku obrad tj. „Przyjęcie Protokołu z XXX Sesji Rady Powiatu”, gdyż pierwsze 3 punkty 

zostały już zrealizowane.  

Przewodniczący Rady Powiatu nadmienił, że Protokół z XXX Sesji Rady Powiatu był 

wyłożony do wglądu oraz wysłany elektronicznie wszystkim radnym. Następnie poinformował, 

iż w dniu dzisiejszym Radny Kazimierz Prochenka zgłosił ustnie uwagi, w związku z czym 

zwrócił się do Radnego Kazimierza Prochenki z zapytaniem, czy podtrzymuje swoje uwagi?  

Radny Kazimierz Prochenka wycofał swoje uwagi do Protokołu z XXX Sesji Rady Powiatu.  

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy ktoś z radnych ma jeszcze jakieś uwagi do 

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

Protokołu z XXX Sesji Rady Powiatu. 

- „za” przyjęciem Protokołu głosowało 18 radnych, 

-„wstrzymał się od głosu” - 1 radny. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała stwierdził, iż Rada Powiatu w Siedlcach,                   

w obecności 19 radnych 18 głosami „za” przyjęła Protokół z XXX Sesji Rady Powiatu                        

w Siedlcach.  

 

Ad. 5. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 4, Przewodniczący Rady Powiatu Marek                     

Gorzała przystąpił do realizacji 5 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?  

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 19 radnych. 

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

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, iż Rada Powiatu w Siedlcach w obecności 19 

radnych jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie 

międzysesyjnym. 

 

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

realizacji 6 punktu porządku obrad, tj. „Informacja o zerwaniu Porozumienia o Współpracy 

pomiędzy Powiatem Siedleckim a miastem Czerniachowsk w Obwodzie Kaliningradzkim               

w Federacji Rosyjskiej.” Stanowi ona załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała poinformował, iż Zarząd Powiatu w dniu                   

30 marca 2022 r. podjął Uchwałę w sprawie zerwania Porozumienia o Współpracy pomiędzy 

Powiatem Siedleckim a miastem Czerniachowsk w Obwodzie Kaliningradzkim w Federacji 

Rosyjskiej. Dodał, że wszyscy Radni otrzymali przedmiotową Uchwałę Zarządu Powiatu.  

Następnie odniósł się do kwestii Porozumienia o współpracy Powiatu Siedleckiego z Miastem 

Brześć. Przytoczył zapis z Porozumienia w brzmieniu „Strony będą wspierać kontakty                          

wzajemne Białorusinów zamieszkałych w Siedlcach i Polaków w Brześciu”. Podkreślił, iż                 

zerwanie Porozumienia o współpracy z Miastem Brześć byłoby nie stosowne. 

Następnie otworzył dyskusję w tym punkcie. Ponieważ chętnych do zabrania głosu nie było, 

punkt ten został wyczerpany. 
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Ad. 7. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 6, Przewodniczący Rady Powiatu Marek                       

Gorzała przystąpił do realizacji 7 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie 

przyjęcia stanowiska potępiającego agresję zbrojną Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz                      

wyrażającego solidarność z Narodem Ukraińskim.” Projekt tej uchwały stanowi załącznik                   

nr 9 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Rady Powiatu odczytał Stanowisko potępiające agresję zbrojną Federacji 

Rosyjskiej na Ukrainę oraz wyrażające solidarność z Narodem Ukraińskim. Stanowi ono                     

załącznik do projektu uchwały.  

 Następnie 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 19 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych,  

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXI/190/2022 w sprawie przyjęcia stanowiska                                 

potępiającego agresję zbrojną Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz wyrażającego solidarność 

z Narodem Ukraińskim. Stanowi ona załącznik nr 11 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 

udzielenia pomocy rzeczowej dla Rejonu Dubieńskiego (Ukraina) dotkniętego działaniami                

wojennymi.” Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Rady Powiatu odczytał uzasadnienie do projektu uchwały, po czym zapytał, 

czy chce ktoś zabrać głos? 

Radny Jan Osiej zapytał, jak technicznie zostanie dostarczona pomoc rzeczowa do Rejonu 

Dubieńskiego? Czy przedstawiciel Rejonu Dubieńskiego przyjedzie, czy przekażemy to przez 

Rządową Agencję Rezerw Strategicznych?  

Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski wyjaśnił, iż pomoc dla Rejonu Dubieńskiego jest już 

w trakcie realizacji. Od partnerskich samorządów zagranicznych tj. niemieckiego powiatu 

Oberhavel i francuskiego Miasta Nevers otrzymujemy cały czas różnego rodzaju sprzęt jak                     

i inne potrzebne rzeczy, które są przekazywane do Rejonu Dubieńskiego. Niektóre transporty 

bezpośrednio kierowane są z Miasta Nevers ukraińskimi ciężarówkami do Dubna, zaś pozostałe 

przyjeżdżają do Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”, skąd przedstawiciele Rejonu                          
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Dubieńskiego je odbierają. Proponowana w projekcie uchwały pomoc rzeczowa zostanie     

udzielona w postaci przekazania przedstawicielom Rejonu Dubieńskiego zakupionych środków 

opatrunkowych, agregatów prądotwórczych oraz innych potrzebnych rzeczy.  

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

przystąpił do głosowania i zapytał, kto jest za podjęciem przedmiotowej uchwały? 

- „za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych,  

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXI/191/2022 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 

dla Rejonu Dubieńskiego (Ukraina) dotkniętego działaniami wojennymi. Stanowi ona 

załącznik nr 14 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 

zakresu pomocy przebywającym na terenie Powiatu Siedleckiego obywatelom Ukrainy                                

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.” Projekt tej uchwały stanowi 

załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż projekt przedmiotowej uchwały został                   

radnym rozdany tuż przed obradami i został wprowadzony do porządku obrad, po czym                     

otworzył dyskusję.  

Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski wyjaśnił, iż partnerski powiat Oberhavel wraz z Gminą 

Leegebruch przekazali darowiznę Powiatowi Siedleckiemu w wysokości 55 000 euro                                

tj. 245 801,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Powiatu                       

Siedleckiego. Przedmiotowy projekt uchwały określa zakres pomocy, która będzie udzielana 

uchodźcom wojennym z Ukrainy przebywającym na terenie Powiatu Siedleckiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy chce ktoś jeszcze zabrać głos? 

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

kto jest za podjęciem przedmiotowej uchwały? 

- „za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych,  

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXI/192/2022 w sprawie zakresu pomocy przebywającym 
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na terenie Powiatu Siedleckiego obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa. Stanowi ona załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

 

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

Gorzała przystąpił do realizacji 10 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 18 do niniejszego protokołu.  

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 19 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych,  

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXI/193/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie 

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

załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 

 

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

Gorzała przystąpił do realizacji 11 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie 

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

uchwały stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję w tym punkcie.  

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

kto jest za podjęciem przedmiotowej uchwały? 

- „za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych,  

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXI/194/2022 w sprawie dokonania zmian w Uchwale 

Budżetowej na 2022 rok Powiatu Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 23 do niniejszego 

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

do realizacji 12 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 

na działania zarządcy drogi powiatowej”. Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 24 do                     

niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała poinformował, że obecna jest                          

Przedstawicielka osób skarżących na sali obrad. Następnie dodał, iż Komisja Skarg, Wniosków                 

i Petycji wydała stanowisko. Poprosił Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Partycji 

Mariana Sekulskiego o przedstawienie Stanowiska Komisji.  

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Partycji Marian Sekulski odczytał                            

Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie                         

rozpatrzenia skargi na działania zarządcy drogi powiatowej. Stanowi ono załącznik nr 25 do                     

niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję w tym punkcie. 

Radny Jan Kuć poinformował, iż po dokładnym przeanalizowaniu pisma Mazowieckiego                

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie kierowanego do Starosty Siedleckiego oraz do 

Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zmienia zdanie w sprawie                                        

rozpatrywanej skargi. Na posiedzeniach Komisji Skarg, Wniosków i Petycji niektóre tematy 

poruszane w tym piśmie zostały przemilczane.  Na Komisji pytałem, czy istnieje możliwość 

przeprojektowania zjazdu indywidualnego zaproponowanego w projekcie drogi powiatowej 

oraz czy przepisy prawa nie pozwalają na pozostawienie zjazdu w miejscu dotychczasowym? 

Otrzymałem wówczas odpowiedzi niezgodne z prawdą. Prawda została ukazana w  ww. piśmie 

Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Z tego pisma wynika, że projektant                              

dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3632W nie uzyskał od zarządcy drogi                     

wojewódzkiej uzgodnienia w zakresie geometrii włączenia do drogi wojewódzkiej 698 ani też 

w zakresie zmiany stałej organizacji ruchu. Bez uzgodnień wprowadzono zmiany                                           

w rozwiązaniach przyjętych w dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej, co na chwilę 

obecną wprowadza element zagrożenia życia i zdrowia pieszych i uczestników ruchu                                  

drogowego w postaci uskoku na szerokość ciągu pieszo rowerowego. Odnośnie pozostawienia 

zjazdu w dotychczasowym miejscu okazuje się, że można było zostawić ten zjazd. Przepisy 

prawa odnoszą się do zjazdów publicznych, a nie zjazdów indywidualnych. Dlatego wycofuje 

swój głos popierający stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  

Przedstawicielka osób skarżących w swojej wypowiedzi stwierdziła, że samorząd utrudnia 

obywatelom załatwianie spraw. Dodała, iż wielokrotnie prowadzone były rozmowy ze Starostą 
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Siedleckim oraz Kierownikiem Wydziału Dróg, by pozostawić zjazd z drogi powiatowej                          

w istniejącym miejscu.  

Przedstawicielka osób skarżących wyraziła swoje niezadowolenie z tak załatwionej sprawy.  

Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski poinformował, że zarzuty Przedstawicielki osób                    

skarżących są bezpodstawne i niezgodne z prawdą. Nigdy nie było legalnego zjazdu                        

indywidualnego do działek  będących własnością skarżących z drogi powiatowej, tj. w miejscu, 

z którego  korzystały osoby skarżące, ponieważ nie został złożony wniosek do Zarządu Powiatu 

o ustalenie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej. Roszczenia osób skarżących zostały                        

spełnione. Działki osób skarżących mają zapewnione zjazdy indywidualne z dróg publicznych.  

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? 

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

do głosowania i zapytał, kto jest za podjęciem przedmiotowej uchwały? 

- „za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 

- „przeciw” - 1 radny, 

- „wstrzymało się od głosu” - 5 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych, podjęła 

Uchwałę Nr XXXI/195/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania zarządcy drogi 

powiatowej. Stanowi ona załącznik nr 27 do niniejszego protokołu. 

 

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

do realizacji 13 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 załącznik nr 28 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż przedmiotowa Uchwała była procedowana 

na poprzedniej sesji. W wyniku weryfikacji organ nadzoru zalecił naniesienie zmian w podjętej 

uchwale poprzez szczegółowe doprecyzowanie przesłanek w zakresie umorzenia w całości oraz 

w części opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 

Następnie otworzył dyskusje w tym punkcie. 

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

kto jest za podjęciem przedmiotowej uchwały? 

- „za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych. 
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Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych, 

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXI/196/2022 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 30 do niniejszego protokołu. 

 

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

do realizacji 14 punktu porządku obrad, tj. „Informacja Przewodniczącego Rady.” 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił wszystkich o powstanie i okazanie wyrazów 

współczucia Radnemu Sławomirowi Piotrowskiemu z powodu śmierci brata, minutą ciszy.  

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż: 

 uczestniczył w obchodach 191. Rocznicy Bitwy pod Iganiami, 

 uczestniczył w spotkaniu Wielkanocnym w Dowództwie 18. Dywizji Zmechanizowanej 

w Siedlcach, 

 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało na swojej stronie Poradnik na czas                          

kryzysu i wojny pt. „Bądź Gotowy!”, 

 na terenie Miasta Siedlce i Powiatu Siedleckiego nie ma schronów, 

 na stoliku przy drzwiach wyłożone są karteczki z numerami kont Organizacji, na które 

można wpłacać pieniądze na pomoc Ukrainie. 

Następnie przypominał Radnym o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego, według 

stanu na dzień 31 grudnia 2021 r, po czym zapytał, czy ktoś chce zabrać głos? 

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

 

Ad. 15. Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 23 Statutu Powiatu Siedleckiego                                  

o godzinie 13:55  Przewodniczący Rady Powiatu zakończył obrady wypowiadając formułę:  

„Zamykam XXXI 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 


