
RADA POWIATU  

w SIEDLCACH 

 OR.0002.6.2022 

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

odbytej w dniu 20 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 XXXIII 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.  

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

udział 19 radnych, 2 radnych jest nieobecnych, 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 XXXII 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. 

 

 

O godz. 09:05 Radny Sławomir Piotrowski wylogował się z systemu i był nie widoczny na 

ekranie. Od tej chwili w obradach Sesji Rady Powiatu w Siedlcach uczestniczyło 18 radnych.  

 

 

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

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

że Protokół z XXXII 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 XXXII Sesji Rady Powiatu. 

- „za” przyjęciem Protokołu głosowało 18 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 18 radnych jednogłośnie przyjęła Protokół z XXXII 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?  

 

 

O godz. 09:10 do systemu zalogował się Radny Piotr Dymowski, ale nie był widoczny na 

ekranie i nie było z nim kontaktu słownego.  Po czym po chwili wylogował się z systemu.  

 

 

- „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych. 

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

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, iż Rada Powiatu w Siedlcach w obecności 18 

radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIII/199/2022 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, którego zadania inwestycyjnego dotyczy proponowana zmiana                 

w budżecie w zakresie wydatków inwestycyjnych? 
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Pelagia Piątek Skarbnik Powiatu wyjaśniła, iż zmiana dotyczy zadania pn. „Przebudowa dróg                 

powiatowych nr 3617W i 3934W w miejscowościach Bartków Stary i Korczew”. Zmiana ta                       

wynosi  800.638,00 zł i jest niezbędna do rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.  

Karol Tchórzewski Starosta Siedlecki dodał, iż zadanie to w większości jest finansowane ze 

środków zewnętrznych tj. 3.000.000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 

459.826 zł z Urzędu Marszałkowskiego. Zmiana w budżecie jest konieczna, gdyż w innym 

przypadku trzeba będzie zwrócić otrzymane dotacje.  

Radna Jolanta Franczuk zapytała, o zwiększenie planu dochodów w dziale 801 i 854                

wynikające ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Młodzieżowe 

Ośrodki Wychowawcze w Gostchorzy i Wojnowie?  

Karol Tchórzewski Starosta Siedlecki wyjaśnił, że w wyniku kontroli przeprowadzonej                         

w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych  w Wojnowie i Gostchorzy stwierdzono                     

nieprawidłowości w wydatkowaniu dotacji z Powiatu Siedleckiego. Nieprawidłowości                    

dotyczyły wypłaty wynagrodzenia dyrektorów z dotacji. 

Pelagia Piątek Skarbnik Powiatu dodała, iż zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie                                            

z przeznaczeniem wraz z odsetkami wpłynął już na konto Powiatu Siedleckiego. 

Radny Jan Kuć wyraził niezadowolenie z braku inwestycji na terenie gminy Kotuń.  

Starosta Siedlecki wyjaśnił, iż Powiat Siedlecki złożył wnioski o dofinansowanie zadań                       

inwestycyjnych prawie z całego terenu powiatu. Powiat Siedlecki nie ma wpływu na decyzję, 

które zadania otrzymają dotację. Dodał również, iż na terenie gminy Kotuń zaplanowane są 

środki finansowe na remonty dróg.  

Radna Magdalena Paczóska zapytała, czy zostanie ogłoszony kolejny przetarg na budowę 

chodnika w miejscowości Męczyn?  

Karol Tchórzewski Starosta Siedlecki poinformował, iż w chwili obecnej nie planuje się                               

ponownego ogłoszenia postępowania przetargowego na zadanie pn. „Budowa chodnika                           

w miejscowości Męczyn”. Dodał, iż ze strony Gminy Mokobody brakuje deklaracji                                    

o współfinansowaniu tej inwestycji.  

Radna Magdalena Paczóska zapytała, czy zostały zgłoszone już wykonawcy remontu drogi                                 

w miejscowości Męczyn pęknięcia na drodze? Dodała, iż remont został przeprowadzony                          

w listopadzie 2021 r. a pęknięcia na drodze pojawiły się w marcu 2022 r. 

Karol Tchórzewski Starosta Siedlecki poprosił Kierownika Wydziału Dróg o udzielenie                     

odpowiedzi na pytanie Radnej. 
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Radny Jan Osiej zapytał, o wykonanie planu wydatków po pierwszych rozstrzygniętych                  

przetargach, czy zauważalny jest wzrost kosztów wykonania inwestycji oraz czy zaplanowane 

inwestycje są zagrożone?  

Karol Tchórzewski Starosta Siedlecki wyjaśnił, iż wykonanie planu wydatków będzie wyższe 

w stosunku do kwoty bazowej, gdyż jest znaczny wzrost kosztów większości inwestycji. Dodał 

również, iż w chwili obecnej nie potrafi odpowiedzieć, czy wszystkie zaplanowane inwestycje 

będą zrealizowane. Ceny usług i towarów są niestabilne oraz zauważalny jest spadek                      

zainteresowania firm przystępowaniem do postępowań przetargowych.  

Następnie udzielił odpowiedzi Radnej Magdalenie Paczóskiej odnośnie naprawy drogi                       

w miejscowości Męczyn, informując, iż rękojmia do tego zadania  obowiązuje do dnia 20                

grudnia 2028 r. Natomiast na koniec maja br. zaplanowany jest przegląd drogi przy udziale 

wykonawcy. Wtedy zostanie ustalony zakres i okres naprawy.  

Radny Jan Kuć wyjaśnił, iż wcześniejsze niezadowolenie zgłaszał na podstawie bieżących 

dokumentów i stanu rzeczy, nie brał pod uwagę rzeczy zaplanowanych tylko wykonanych.  

Radny Jacek Izdebski zapytał, czy ktoś kontroluje i odbiera pas drogowy po przeprowadzeniu                           

inwestycji polegającej na budowie światłowodów na terenie gminy Mordy i Zbuczyn? Dodał, 

iż pobocza dróg są zdewastowane i nie są poprawiane do stanu sprzed inwestycji?  

Starosta Siedlecki poinformował, iż teren powinien być odebrany przez  pracowników                      

Wydziału Dróg. Dodał, iż na następną Komisję Infrastruktury zostanie  udzielona odpowiedź 

w tej kwestii.      

Radna Jolanta Franczuk zapytała, kiedy zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na 

przebudowę ul. 3 Maja w miejscowości Mordy?   

Karol Tchórzewski Starosta Siedlecki poprosił Kierownika Wydziału Rozwoju o udzielenie 

odpowiedzi. 

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała w oczekiwaniu na odpowiedź Kierownika 

Wydziału Rozwoju zapytał, czy są jeszcze pytania w tym punkcie?  

Ponieważ nie było więcej pytań, przystąpił do głosowania i zapytał, kto jest „za” podjęciem 

przedmiotowej uchwały?  

 

 

O godz. 09:28 Radny Sławomir Piotrowski zalogował się do systemu i był widoczny na               

ekranie. Od tej chwili w obradach Sesji Rady Powiatu w Siedlcach uczestniczyło 19 radnych.  
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- „za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych. 

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

 

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

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIII/200/2022 w sprawie dokonania zmian w Uchwale 

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

protokołu. 

 

Następnie Karol Tchórzewski Starosta Siedlecki udzielił odpowiedzi Radnej Jolancie 

Franczuk odnośnie postępowania przetargowego na przebudowę ul. 3 Maja w miejscowości 

Mordy, informując, iż zgodnie z harmonogramem przetargów postępowanie na to zadanie jest 

zaplanowane w II kwartale br. Wydział Rozwoju planuje ogłoszenie postępowania pod koniec 

maja lub na początku czerwca.  

Radna Małgorzata Stolarzewska – Sierakowska złożyła podziękowania dla Starosty 

Siedleckiego i Zarządu Powiatu za wykonanie remontu drogi w miejscowości Krześlinek, 

jednocześnie prosząc o inwestycję przebudowy drogi Krześlin - Kownaciska.  

Starosta Siedlecki wyjaśnił, iż został złożony wniosek do Polskiego Ładu o dofinansowanie 

tej inwestycji.  

 

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

o godzinie 09:31 Przewodniczący Rady Powiatu zakończył obrady wypowiadając formułę:  

„Zamykam XXXIII 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 


