
RADA POWIATU  

w SIEDLCACH 

 OR.0002.5.2022 

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

odbytej w dniu 6 maja 2022 roku w trybie zdalnym z wykorzystaniem 

 środków porozumiewania się na odległość 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała o godzinie 09:00 otworzył Sesję 

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

 

Następnie poinformował, że sesja została zwołana na wniosek Zarządu Powiatu na podstawie 

art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U.2022.528). 

Dodał, iż odbywa się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na 

odległość na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 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.). 

Dalej powiedział, iż zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U.2022.528.) 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.  

Po czym poprosił o minutę ciszy by uczcić pamięć zmarłego radnego I kadencji Krzysztofa 

Łęczyckiego oraz zmarłą teściową radnego Sławomira Piotrowskiego.   

Radny Sławomir Piotrowski podziękował za wyrazy współczucia i za wsparcie, które 

otrzymuje w tym trudnym czasie.  
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Przewodniczący Rady Powiatu poinformował radnych, że głosowania będą się odbywać 

poprzez odpytanie każdego z radnych w kolejności alfabetycznej, a następnie 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 

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 nadmienił, że 

porządek obrad z materiałami otrzymali wszyscy radni wraz z zawiadomieniem o sesji                              

i przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie kworum.  

3. Przyjęcie Protokołu z XXXI Sesji Rady Powiatu w Siedlcach. 

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej                 

Powiatu Siedleckiego na lata 2022 - 2025. 

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

Powiatu Siedleckiego.  

6. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 3. Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała przystąpił do realizacji punktu 3                  

porządku obrad tj. „Przyjęcie Protokołu z XXXI Sesji Rady Powiatu w Siedlcach”. Nadmienił, 

że Protokół z XXXI 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 XXXI Sesji Rady Powiatu. 

- „za” przyjęciem Protokołu głosowało 20 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała stwierdził, iż Rada Powiatu w Siedlcach,                   

w obecności 20 radnych jednogłośnie przyjęła Protokół z XXXI Sesji Rady Powiatu                                

w Siedlcach.  

 

Ad. 4. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 3, Przewodniczący Rady Powiatu Marek                     

Gorzała przystąpił do realizacji 4 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 4 do niniejszego protokołu. 

Otworzył dyskusję w tym punkcie i zapytał, czy są pytania? 

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

Gorzała przystąpił do głosowania i postawił pytanie, kto jest „za” podjęciem przedmiotowej 

uchwały?  

- „za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych. 

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

 

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

radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXII/197/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie 

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

załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

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

realizacji 5 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian                              

w Uchwale Budżetowej na 2022 rok Powiatu Siedleckiego”. Projekt tej uchwały stanowi                     

załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  

Następnie otworzył dyskusję w tym punkcie i zapytał, czy ktoś chce zabrać głos? 

Radny Dariusz Stopa zapytał, o liczbę obywateli Ukrainy zgłoszonych przez gminy z terenu 

Powiatu Siedleckiego w związku z realizacją zadań związanych z pomocą uchodźcom?  

Karol Tchórzewski Starosta Siedlecki poinformował, iż nie jest znana dokładna liczba                       

obywateli z Ukrainy przebywających na terenie Powiatu Siedleckiego. Na dzień 24 marca      

2022 r. gminy z terenu Powiatu Siedleckiego zgłosiły 76 osób, jednak ta liczba ciągle jest 

zmienna. Dodał, że prowadzone są centralne statystki państwowe na podstawie wydanych                  

numerów PESEL. Powiat Siedlecki na podstawie Porozumienia będzie wypłacał pieniądze                     

gminom po przedłożeniu na koniec każdego miesiąca zestawienia o liczbie osób. Takie                         

działanie zostało nałożone na każdy powiat przez Wojewodę.  
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Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała zapytał, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos                   

w tym punkcie? 

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 8 do niniejszego protokołu. 

 

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

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXII/198/2022 w sprawie dokonania zmian w Uchwale 

Budżetowej na 2022 rok Powiatu Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 9 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad. 6.  Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 23 Statutu Powiatu Siedleckiego                                  

o godzinie 09:15 Przewodniczący Rady Powiatu zakończył obrady wypowiadając formułę:  

„Zamykam XXXII 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 

 


