RADA POWIATU
w SIEDLCACH
OR.0002.7.2022
PROTOKÓŁ NR XXXIV/2022
z XXXIV Sesji Rady Powiatu w Siedlcach,
odbytej w dniu 15 czerwca 2022 roku

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała o godzinie 9:00 otworzył Sesję
wypowiadając formułę: „Otwieram XXXIV Sesję Rady Powiatu w Siedlcach”.
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że 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. Dzisiejsza transmisja obrad jest udostępniania na kanale
Powiatu Siedleckiego na portalu „transmisjaobrad.info”.
Przewodniczący Rady Powiatu dodał 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, zaproszonych gości i wszystkich
mieszkańców Powiatu Siedleckiego.
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 19 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 przystąpił do
realizacji punktu „Wnioski do porządku obrad”. Nadmienił, że porządek obrad z materiałami
otrzymali wszyscy radni wraz z zawiadomieniem o sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są jakieś wnioski do porządku obrad?
Ponieważ nikt nie zgłosił żadnych wniosków, Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, iż
przyjmujemy ten porządek obrad bez głosowania i będzie przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie obrad.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie kworum.
3. Wnioski do porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu z XXXIII Sesji Rady Powiatu.
5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 2026.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok
Powiatu Siedleckiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin
zastępczych zawodowych, funkcjonujących na terenie Powiatu Siedleckiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Prezydentowi Miasta Siedlce zadania
zarządzania drogą kategorii powiatowej nr 3686W (ul. Łukowska) na terenie powiatu
siedleckiego do realizacji zadania pn. „Połączenie 18 Dywizji Zmechanizowanej
w Siedlcach z drogą krajową nr 2 i drogą krajową nr 63: baza wojskowa (ul. Składowa)
- ul. Składowa - ul. Łukowska - DK 2/DK 63”.
10. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Siedleckiego za 2021 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Siedlcach.
12. Przyjęcie sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2021 rok samorządowej
instytucji kultury pn. „Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach”.
13. Przyjęcie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Siedleckiego na lata 2021 – 2024 za okres styczeń-grudzień 2021 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego Sprawozdania
finansowego Powiatu Siedleckiego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu za
2021 rok:
 przedstawienie opinii RIO w Warszawie Zespół w Siedlcach o przedłożonym przez
Zarząd Powiatu w Siedlcach sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok.
15. Przyjęcie informacji o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 2021 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu
Siedleckiego za 2021 rok.
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17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Siedlcach absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok:
 przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
Zarządowi Powiatu za 2021 rok,
 przedstawienie opinii RIO dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie
udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2021 rok,
 dyskusja,
 przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.
18. Przyjęcie informacji o przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie Siedleckim
w okresie 2021/2022.
19. Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Powiatu Siedleckiego.
20. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Siedleckiego w roku 2021”.
21. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze Powiatu
Siedleckiego w 2021 roku.
22. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze
Powiatu Siedleckiego w 2021 roku.
23. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu.
24. Zamknięcie obrad.
Ad. 4. Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała poinformował, że przechodzimy do
punktu 4 porządku obrad tj. „Przyjęcie Protokołu z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Siedlcach”.
Przewodniczący Rady nadmienił, że Protokół z XXXIII 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 XXXIII Sesji Rady Powiatu.
- „za” przyjęciem Protokołu głosowało 19 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała stwierdził, iż Rada Powiatu w Siedlcach,
jednogłośnie przyjęła Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Siedlcach.
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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 4 do
niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję w tym punkcie.
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, przystąpił do głosowania i zapytał, 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 5 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 Marek
Gorzała przystąpił do realizacji 6 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata
2022 – 2026.” Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu dodał, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany
przez Komisję Budżetu i Komisję Infrastruktury. Po czym poinformował, iż Zarząd Powiatu
w Siedlcach w dniu dzisiejszym tj. 15 czerwca 2022 r. dokonał autopoprawki w projekcie
uchwały i poprosił Skarbnika Powiatu o omówienie zmian. Projekt uchwały z autopoprawką
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Skarbnik Powiatu Pelagia Piątek wyjaśniła, iż autopoprawka projektu uchwały WPF jak
i Uchwały Budżetowej wynika z Decyzji Ministra Finansów w związku ze zwiększeniem
subwencji oświatowej przeznaczonej na podwyżki wynagrodzenia dla nauczycieli.
Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję w tym punkcie.
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
podjęciem przedmiotowej uchwały?
- „za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
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Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych,
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIV/201/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2022 - 2026.
Stanowi ona załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
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
dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok Powiatu Siedleckiego”. Projekt tej
uchwały stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała
Komisja Budżetu i Komisja Infrastruktury. Po czym dodał, iż Zarząd Powiatu w Siedlcach
w dniu dzisiejszym tj. 15 czerwca 2022 r. dokonał autopoprawki w projekcie uchwały, które
zostały już omówione przez Panią Skarbnik. Projekt uchwały z autopoprawką stanowi
załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję w tym punkcie.
Radny Dariusz Stopa zapytał, o zmiany w zadaniach inwestycyjnych polegających na
zakupie windy do SOSW w Stoku Lackim oraz o zadania remontowe?
Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski poinformował, iż zmiany w budżecie w zadaniach
inwestycyjnych polegają na zwiększeniu środków finansowych przeznaczonych na zakup
windy dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim. Planowane było
dofinansowanie ze środków PFRON, niestety okazało się, że nie można otrzymać
dofinasowania, gdyż już wcześniej winda w Stoku Lackim otrzymała takie dofinansowanie.
Następnie dodał, iż w chwili obecnej nie jest prowadzone żadne postępowanie przetargowe na
remonty dróg. Postępowania zostały zakończone i są już podpisane umowy na remonty dróg
powiatowych.
Ponieważ nie było już chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Rady Powiatu przystąpił
do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem przedmiotowej uchwały?
- „za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych,
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIV/202/2022 w sprawie dokonania zmian w Uchwale
Budżetowej na 2022 rok Powiatu Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 13 do niniejszego
protokołu.
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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
podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, funkcjonujących
na terenie Powiatu Siedleckiego.” Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 14 do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała
Komisja Oświaty. Następnie 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 podjęciem przedmiotowej uchwały?
- „za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych,
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIV/203/2022 w sprawie podwyższenia wysokości
wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, funkcjonujących na terenie Powiatu
Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 16 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
przekazania Prezydentowi Miasta Siedlce zadania zarządzania drogą kategorii powiatowej nr
3686W (ul. Łukowska) na terenie powiatu siedleckiego do realizacji zadania pn. „Połączenie
18 Dywizji Zmechanizowanej w Siedlcach z drogą krajową nr 2 i drogą krajową nr 63: baza
wojskowa (ul. Składowa) - ul. Składowa - ul. Łukowska - DK 2/DK 63”. Projekt tej uchwały
stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała
Komisja Infrastruktury. Po czym otworzył dyskusję w tym punkcie.
Radny Dariusz Stopa poprosił, o przedstawienie bliższych informacji na temat planowanej
inwestycji.
Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski wyjaśnił, iż Ministerstwo Infrastruktury zwróciło się
z pismem dotyczącym zadania pn. „Połączenie 18 Dywizji Zmechanizowanej w Siedlcach
z drogą krajową nr 2 i drogą krajową nr 63: baza wojskowa (ul. Składowa) – ul. Składowa –
ul. Łukowska – DK 2/DK 63”. Zadanie to planowane jest do realizacji z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg. Z uwagi na fakt, że przedmiotowe zadanie obejmuje zarówno drogi znajdujące
się na terenie Miasta Siedlce, jaki i na terenie Powiatu Siedleckiego należy zawrzeć
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porozumienie pomiędzy zarządcami dróg, gdzie realizacja zadania leżałaby po stronie zarządcy,
któremu podlega dłuższy odcinek.
Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy ktoś jeszcze chce 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 18 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych,
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIV/204/2022 w sprawie przekazania Prezydentowi
Miasta Siedlce zadania zarządzania drogą kategorii powiatowej nr 3686W (ul. Łukowska) na
terenie powiatu siedleckiego do realizacji zadania pn. „Połączenie 18 Dywizji
Zmechanizowanej w Siedlcach z drogą krajową nr 2 i drogą krajową nr 63: baza wojskowa
(ul. Składowa) - ul. Składowa - ul. Łukowska - DK 2/DK 63”. Stanowi ona załącznik nr 19 do
niniejszego protokołu.
Ad. 10. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 9, Przewodniczący Rady Powiatu Marek
Gorzała przystąpił do realizacji 10 punktu porządku obrad, tj. „Debata nad Raportem o stanie
Powiatu Siedleckiego za 2021 r.”
Raport o stanie Powiatu Siedleckiego stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że z Raportem zapoznały się wszystkie
merytoryczne Komisje. Dodał, iż nikt z mieszkańców Powiatu nie zgłosił chęci udziału
w debacie.
Następnie poinformował, iż debata w tym punkcie jest nieograniczona czasowo, jednocześnie
apelując do Radnych o konkretne wypowiedzi do treści Raportu.
Przewodniczący Rady Powiatu otworzył debatę w tym punkcie.
Radny Bartłomiej

Kurkus

zabierając

głos

w imieniu Klubu Radnych Prawo

i Sprawiedliwość stwierdził, iż Raport o stanie Powiatu Siedleckiego pokazuje niezwykle
dynamiczny rozwój Powiatu Siedleckiego w 2021 roku. Dokument jest przygotowany rzetelnie
i bardzo staranie. Dodał, iż komisje merytoryczne nie miały uwag, co do treści Raportu.
Podkreślił zasługi Zarządu Powiatu w Siedlcach w efektywnym pozyskiwaniu bardzo dużych
środków finansowych na inwestycje w Powiecie Siedleckim. W imieniu całego Klubu Radnych
PIS Radny Bartłomiej Kurkus złożył serdeczne podziękowania Zarządowi Powiatu za
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wspaniałe osiągnięcia i zapewnił, iż wszyscy Radni Klubu Prawo i Sprawiedliwość zagłosują
za udzieleniem wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Siedlcach.
Radny Jan Osiej, jako Przewodniczący Siedleckiej Wspólnoty Samorządowej powiedział, że
Raport o stanie Powiatu Siedleckiego jest odzwierciedleniem i stanowi syntezę działań Powiatu
Siedleckiego w 2021 r. Rok 2021 był rokiem trudnym ze względów pandemicznych, ale
pomimo tego dla Powiatu Siedleckiego był to dobry rok. Na realizację zadań Powiat Siedlecki
miał rekordowy budżet ponad 87 milionów zł. Bardzo dużo środków finansowych udało się
pozyskać z zewnątrz.
Powiat rozwija się dynamicznie pokazuje to wzrost wydanych decyzji „pozwoleń na budowę”.
Zauważalny też jest wzrost liczby nowych podmiotów gospodarczych na terenie powiatu.
Starostwo Powiatowe w Siedlcach obsłużyło 37 tys. interesantów. Kolejnym powodem do
zadowolenia jest ciągle wzrastająca liczba km wyremontowanych dróg powiatowych, ciągów
pieszych i rowerowych. Było aż 27 zadań inwestycyjnych i bardzo dużo zadań remontowych
na drogach powiatowych.
Stwierdził, iż Rada Powiatu podjęła dobrą decyzję o przeniesieniu biblioteki powiatowej
z Siedlec do Miasta Mordy.
Wyraził niepokój o Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Stoku Lackim. Nie
przybywa dzieci w Ośrodku. Zaapelował do Dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Stoku Lackim o polecanie rodzicom naszego Ośrodka.
Zwrócił uwagę, iż z Raportu wynika, że Powiat Siedlecki stał się mniej bezpieczny,
wzrosła liczba wypadków i ofiar śmiertelnych. Ogółem z nieznanych przyczyn ubyło 380
mieszkańców z Powiatu

Siedleckiego. Dodał, iż samochody w posiadaniu Starostwa

Powiatowego są wiekowe i trzeba się powoli przymierzać do ich wymiany.
Podsumowując swoją wypowiedź poinformował, że Radni z Siedleckiej Wspólnoty
Samorządowej wnioskują o podjęcie uchwały udzielającej wotum zaufania Zarządowi Powiatu
w Siedlcach.
Radny Dariusz Stopa zabierając głos w imieniu Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa
Ludowego również zauważył rozwój Powiatu Siedleckiego w 2021 roku. Podkreślając w tym
duże zasługi mieszkańców Powiatu Siedleckiego. Wyraził słowa uznania dla Starosty
Siedleckiego za dobre pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje w Powiecie
Siedleckim, apelując jednocześnie o bardziej kompleksową przebudowę dróg powiatowych.
Oprócz pozytywnych rzeczy zwrócił uwagę, na niektóre sprawy, które wymagają poprawy.
Zaapelował do Starosty Siedleckiego o przekazywanie radnym informacji o planowanych
remontach na drogach powiatowych, gdyż wiele dużych remontów odbywa się poza wiedzą
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radnych. Gdyby radni wiedzieli o planowanych remontach na drogach powiatowych być może
wiele przykrych spraw dałoby się zaoszczędzić mieszkańcom powiatu. Choćby remont ul.
Pałacowej w Stoku Lackim. Droga wygląda ładnie, ale po opadach deszczu wielu
mieszkańców ma zalane posesję. Dodał, że w Raporcie brakuje informacji szczegółowych
o działaniu powiatowej biblioteki. Zwrócił uwagę Dyrektorowi Miejsko - Gminnej Biblioteki
Publicznej w Mordach by podawała prawdziwe i sprawdzone informacje na temat działania
Biblioteki Miejskiej działającej wcześniej, jako Biblioteka Powiatowa.
W Raporcie brakuje również informacji o wysypisku śmieci w Kotuniu oraz mało jest
informacji o celu operacyjnym pt. Środowisko i energetyka. Dodał, iż samo Starostwo
Powiatowe w Siedlcach ma instalację fotowoltaiczną oraz samochód elektryczny.
Poinformował, że Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego nie narzuca dyscypliny
i każdy Radny zagłosuje indywidualnie przy udzielaniu wotum zaufania dla Zarządu Powiatu
w Siedlcach.
Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski podziękował, za słowa pochwały jak i za słowa krytyki
pod kątem Raportu o stanie powiatu. Odnosząc się do samochodów będących w posiadaniu
Starostwa Powiatowego w Siedlcach poinformował, iż corocznie podejmowane są starania
o wymianę jednego samochodu. Stan techniczny wszystkich samochodów jest dobry.
Następnie odniósł się do kwestii ilości dzieci w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku
Lackim informując, iż to rodzice decydują, do którego Ośrodka będzie uczęszczało dziecko.
Starosta Siedlecki odniósł się również do informacji o Bibliotece Powiatowej w Raporcie,
podkreślając, iż Biblioteka corocznie przedstawia obszerne sprawozdanie z działalności Radzie
Powiatu, więc nie ma potrzeby powielania go w Raporcie.
Poinformował również, iż nie ma żadnych załączników remontowych, które mogłyby być
udostępnione radnym. Remonty to wydatki bieżące i w miarę potrzeb sukcesywnie
wykonywane są remonty na drogach powiatowych.
Wysypisko śmieci w Kotuniu nie jest ujęte w raporcie, gdyż Starostwo Powiatowe nie prowadzi
żadnego postępowania. Marszałek Województwa Mazowieckiego przeznaczył środki
finansowe na rekultywację wysypiska śmieci w Kotuniu.
Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski dokonał podsumowania okresu 2019 - 2021 Zarządu
Powiatu w Siedlcach informując, iż:
 powstało 86 km nowego asfaltu na drogach powiatowych, co stanowi 15% dróg
powiatowych bitumicznych;
 Powiat Siedlecki na chwilę obecną nie posiada żadnego zadłużenia, zostało ono spłacone
w miesiącu maju br.;
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 planowany deficyt w 2021 r. na poziomie ok. 11 700 000 zł udało się wyjść na poziom
180 000 zł na plus;


w okresie 2018 – 2021 Powiat Siedlecki wydał na drogi powiatowe łącznie kwotę
68 500 000 zł, natomiast w 2022 r. planuje przeznaczyć kwotę 64 800 000 zł, co daje
w okresie od 2018 do 2022 kwotę 133 300 000 zł;

 udało się pozyskać bardzo duże środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Polskiego Ładu, jak również dzięki
współpracy z gminami z terenu powiatu, które partycypują w kosztach;
 w czerwcu br. w ramach Polskiego Ładu udało się pozyskać 15 800 000 zł na budowę
ul. Grycznej w Stoku Lackim i ul. Dębowej w Błogoszczy;


została wybudowana nowa hala w bazie drogowej w Broszkowie;



na budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach została założona fotowoltaika, co
przyczyni się do ograniczenia kosztów energii elektrycznej.

Radny Sławomir Piotrowski stwierdził, iż Powiat Siedlecki rozwija się, każdy widzi jak
znacznie poprawił się stan dróg powiatowych, jak jest dużo inwestycji. Zwrócił uwagę, iż
w poprzedniej kadencji również nie były wszystkie inwestycje zakończone sukcesem.
Przebudowa drogi Żeliszew - Broszków, gdzie w chwili obecnej prowadzony jest remont, jak
również problem wody pozostał na drodze w Osinach. Odnosząc się do ul. Pałacowej w Stoku
Lackim poinformował, iż woda spływa zgodnie z prawami fizyki i nie można zmienić tego
faktu.
Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski wyjaśnił, iż w na ul. Pałacowej w Stoku Lackim był
wykonywany remont, który w żadnym stopniu nie narusza stosunków wodnych, a przywraca
tylko stan poprzedni. Problem z wodą występuje punktowo i nie wynika z wadliwości
wykonania remontu tylko z pewnych zachowań mieszkańców. Dodał, iż przebudowa,
lokalizacja czy budowa indywidualnego zjazdu z drogi powiatowej wymaga zgody Zarządu
Powiatu. W miejscu występowania problemu na ul. Pałacowej w Stoku Lackim takiej zgody
nie było.
Radny Dariusz Stopa zwrócił uwagę Radnemu Sławomirowi Piotrowskiemu o sprawdzenie
informacji, a później prawidłowe jej przedstawianie. Dodał, iż problem na ul. Pałacowej
w Stoku Lackim nie dotyczy jednego domostwa tylko kilku. Skierował zapytanie do
Kierownika Wydziału Dróg, ile warstw asfaltu było przed remontem tej ulicy a ile po remoncie.
Po chwili odpowiedział sam na zadane pytanie informując, iż przed remontem była jedna
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warstwa, a po remoncie dwie warstwy. Stąd ten problem. Zaapelował do Starosty Siedleckiego
o rozwiązanie problemu, gdyż każdy może popełnić błędy, ale trzeba je naprawić.
Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski wyjaśnił, iż na ul. Pałacowej w Stoku Lackim nie było
przebudowy drogi tylko remont. Dodał, iż nie wpłynęło do Starostwa Powiatowego
w Siedlcach żadne pismo w sprawie zalewania posesji w Stoku Lackim. Stwierdził ponadto, iż
sprawę będzie monitorował.
Radny Sławomir Piotrowski odnosząc się do wypowiedzi Radnego Stopy poinformował, iż
problem wody na ul. Pałacowej jest, ponieważ z ul. Chabrowej, gdzie znajduje się posesja
Radnego Stopy spływa woda na ul. Pałacową.
Przewodniczący Rady Powiatu zaapelował do Radnych by debata odnosiła się do Raportu
a nie do ul. Pałacowej w Stoku Lackim.
Radny Dariusz Stopa ponownie zwrócił uwagę Radnemu Sławomirowi Piotrowskiemu, o nie
przekazywanie nieprawdziwych informacji, gdyż woda z ul. Chabrowej spod mojej posesji nie
spływa na ul. Pałacową.
Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy chce ktoś jeszcze zabrać głos w dyskusji nad
Raportem o stanie Powiatu Siedleckiego?
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, zakończył dyskusję nad Raportem o stanie
Powiatu Siedleckiego za 2021 rok.
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
udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Siedlcach”. Projekt tej uchwały stanowi
załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż uchwała jest podejmowana bezwzględną
większością głosów ustawowego składu rady. Dodał, że przedmiotowy projekt uchwały
otrzymali wszyscy Radni. Po czym odczytał projekt uchwały.
Następnie przystąpił do głosowania i zapytał, kto jest za podjęciem przedmiotowej uchwały?
- „za” podjęciem tej uchwały głosowało 17 radnych,
- 1 radny „wstrzymał się” od głosu,
- 1 radny był „przeciw”.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych, 17
głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymuje się” i 1 głosie „przeciw” podjęła Uchwałę
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Nr XXXIV/205/2022 w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Siedlcach.
Stanowi ona załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
Ad. 12. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 11, Przewodniczący Rady Powiatu Marek
Gorzała przystąpił do realizacji 12 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdania
z wykonania planu finansowego za 2021 rok samorządowej instytucji kultury pn. „Dom Pracy
Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach”.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała
Komisja Budżetu, Komisja Rewizyjna i Komisja Oświaty i otworzył dyskusję w tym punkcie.
Radny Grzegorz Miezianko opuścił obrady sesji. Od tej chwili w obradach Sesji Rady Powiatu
w Siedlcach uczestniczyło 18 radnych.
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, kto
jest za przyjęciem sprawozdania?
- „za” przyjęciem sprawozdania głosowało 18 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 18 radnych,
jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 rok
samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach.
Ad. 13. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 12, Przewodniczący Rady Powiatu Marek
Gorzała przystąpił do realizacji 13 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie informacji
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata
2021 – 2024 za okres styczeń-grudzień 2021 rok”.
Informacja stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że Komisja Budżetu i Komisja Rewizyjna
pozytywnie zaopiniowały Informację i otworzył dyskusję w tym punkcie.
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Rady Powiatu przystąpił do
głosowania nad przyjęciem Informacji.
- „za” przyjęciem Informacji głosowało 18 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
12

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 18 radnych,
jednogłośnie przyjęła Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2024 za okres styczeń-grudzień 2021 rok.
Radny Grzegorz Miezianko wrócił na salę obrad. Od tej chwili w obradach Sesji Rady Powiatu
w Siedlcach uczestniczyło 19 radnych.
Ad. 14. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 13, Przewodniczący Rady Powiatu Marek
Gorzała przystąpił do realizacji 14 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego wraz
ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok”.
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż w tym punkcie jest następujący podpunkt:
 przedstawienie opinii RIO w Warszawie Zespół w Siedlcach o przedłożonym przez
Zarząd Powiatu w Siedlcach sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok.
Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu. Sprawozdanie
finansowe Powiatu Siedleckiego stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok stanowi załącznik nr 30 do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu dodał, że projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja
Budżetu i Komisja Rewizyjna. Poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sławomira
Piotrowskiego o odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Siedlcach
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok. Stanowi ona załącznik nr 31 do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję w tym punkcie.
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Rady Powiatu Marek
Gorzała zapytał, kto jest za podjęciem przedmiotowej uchwały?
- „za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych,
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIV/206/2022 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
rocznego Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego wraz ze Sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2021 rok. Stanowi ona załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.
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Ad. 15. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 14, Przewodniczący Rady Powiatu Marek
Gorzała przystąpił do realizacji 15 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie informacji o stanie
mienia Powiatu Siedleckiego za 2021 rok”.
Stanowi ona załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż Komisja Budżetu i Komisja Rewizyjna
pozytywnie zaopiniowały Informację i otworzył dyskusję w tym punkcie.
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
przyjęciem Informacji?
- „za” przyjęciem Informacji głosowało 19 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych,
jednogłośnie przyjęła Informację o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 2021 rok.
Ad. 16. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 15, Przewodniczący Rady Powiatu Marek
Gorzała przystąpił do realizacji 16 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie
zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Siedleckiego za 2021 rok”.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała
Komisja Budżetu i Komisja Rewizyjna i otworzył dyskusję w tym punkcie.
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
podjęciem uchwały?
- „za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych,
jednogłośnie

podjęła

Uchwałę

Nr

XXXIV/207/2022

w

sprawie

zatwierdzenia

skonsolidowanego bilansu Powiatu Siedleckiego za 2021 rok. Stanowi ona załącznik nr 38 do
niniejszego protokołu.
Ad. 17. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 16, Przewodniczący Rady Powiatu Marek
Gorzała przystąpił do realizacji 17 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie
udzielenia Zarządowi Powiatu w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021
rok”.
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Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż w tym punkcie są następujące podpunkty:
 przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi
Powiatu za 2021 rok,
 przedstawienie opinii RIO dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2021 rok,
 dyskusja,
 przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.
Następnie poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sławomira Piotrowskiego
o przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi
Powiatu za 2021 rok. Stanowi on załącznik nr 39 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała poprosił Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej o odczytanie również opinii RIO dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielania absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2021 rok (stanowi ona załącznik
nr 40 do niniejszego protokołu), po czym otworzył dyskusję w tym punkcie.
Radny Bartłomiej

Kurkus

zabierając

głos

w imieniu Klubu Radnych Prawo

i Sprawiedliwość podkreślił, iż wykonanie budżetu za 2021 r. ocenia wyjątkowo pozytywnie.
Powiat Siedlecki wypracował nadwyżkę w budżecie prawie 200 000 zł, przy planowanym
deficycie na poziomie prawie 12 000 000 zł. Dodał, iż udało się pozyskać bardzo dużą kwotę
ze środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych na poziomie
14 000 000 zł. Stwierdził, iż nie przekroczono planu wydatków i tym samym nie naruszono
dyscypliny finansowej oraz nie stwierdzono zobowiązań wymagalnych. Zapewnił, iż Radni
Klubu Prawo i Sprawiedliwość zagłosują za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu
w Siedlcach.
Radny Jan Osiej w imieniu Siedleckiej Wspólnoty Samorządowej podsumował wykonanie
budżetu w 2021 r. stwierdzając, że stan finansów Powiatu Siedleckiego należy określić, jako
bardzo dobry.
Podkreślił, że na przestrzeni 2021 roku został zwiększony plan zadań inwestycyjnych
i obejmował 45 zadań, z tego 32 zadania dotyczyły inwestycji z zakresu dróg powiatowych.
Oprócz pozytywnych rzeczy Klub zauważa małe porażki i tu należy wymienić brak windy
w budynku Starostwa Powiatowego, brak klimatyzacji.
Skierował słowa uznania dla Skarbnika Powiatu, Starosty Siedleckiego, całej Rady Powiatu
i wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego i Jednostek Organizacyjnych. Dodał, iż po
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analizie sprawozdań finansowych, opinii RIO i wniosku Komisji Rewizyjnej Siedlecka
Wspólnota Samorządowa wnioskuje o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu.
Radny Dariusz Stopa zauważył, iż udało się pozyskać bardzo dużo środków zewnętrznych na
inwestycje i remonty. Skierował słowa podziękowania dla wszystkich pracowników Starostwa
Powiatowego, Jednostek Organizacyjnych, Skarbnika Powiatu i całego Zarządu Powiatu.
Wyraził obawę o równomierny rozwój całego powiatu, gdyż widać, iż w niektórych gminach
inwestycji i remontów jest bardzo dużo natomiast w innej gminie nie ma. Podkreślił, iż nie wie,
od czego to zależy. Ponowił, prośbę do Starosty Siedleckiego o udostępnienie wszystkim
radnym wykazu remontów na drogach powiatowych. Zaznaczył, że o większości remontów
dowiadują się radni z mediów społecznościowych lub strony internetowej. To źle świadczy
o radych, którzy są pytani przez mieszkańców powiatu, kiedy i gdzie będzie remont, a oni tego
nie wiedzą.
Dodał również, że Radni Klubu PSL przy głosowaniu nad udzieleniem absolutorium Zarządowi
Powiatu będą głosować indywidualnie, nie mają narzuconej dyscypliny.
Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała zapytał, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos
w dyskusji?
Ponieważ nie było już chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Rady Powiatu
poinformował, że uchwała w sprawie udzielenia absolutorium podejmowana jest bezwzględną
większością głosów ustawowego składu rady i przedstawił projekt uchwały w sprawie
udzielenia Zarządowi Powiatu w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021
rok (stanowi on załącznik nr 41 do niniejszego protokołu).
Następnie zapytał, kto jest za podjęciem przedmiotowej uchwały?
- „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych,
- 1 radny „wstrzymał się” od głosu
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych, 18
głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr XXXIV/208/2022
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2021 rok. Stanowi ona załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała złożył serdeczne podziękowania Zarządowi
Powiatu, za pracę na rzecz jego mieszkańców i wręczył kwiaty, jako dowód wdzięczności dla
Starosty Siedleckiego, Wicestarosty Siedleckiego i Skarbnika Powiatu.
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Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski podziękował wszystkim Radnym, za udzielenie
absolutorium. Wyraził słowa uznania dla członków Zarządu za niezawodną współpracę.
Podziękował również Wszystkim Kierownikom Wydziałów Starostwa, jaki i pracownikom,
Kierownikom Jednostek Organizacyjnych, Skarbnikowi Powiatu. Szczególne podziękowania
skierował w stronę Pani Bożeny Zbieć Kierownika Wydziału Dróg.
Następnie poinformował, iż Dyrektor Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” Marek
Błaszczyk otrzymał honorowe odznaczenie „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Ad. 18. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 17, Przewodniczący Rady Powiatu Marek
Gorzała przystąpił do realizacji 18 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie informacji
o przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie Siedleckim w okresie 2021/2022”. Stanowi
ona załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.
Poinformował, że Informację przyjęła Komisja Infrastruktury.
Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję w tym punkcie.
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
przyjęciem Informacji?
- „za” przyjęciem Informacji głosowało 19 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 45 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych,
jednogłośnie przyjęła Informację o przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie
Siedleckim w okresie 2021/2022.
Ad. 19. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 18, Przewodniczący Rady Powiatu Marek
Gorzała przystąpił do realizacji 19 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie Oceny zasobów
pomocy społecznej za rok 2021 dla Powiatu Siedleckiego”. Stanowi ona załącznik nr 46 do
niniejszego protokołu.
Poinformował, że przedmiotową Ocenę przyjęła Komisja Oświaty.
Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są pytania w tym punkcie?
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
przyjęciem przedstawionej Oceny?
- „za” przyjęciem Oceny głosowało 19 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 47 do niniejszego protokołu.
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Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych,
jednogłośnie przyjęła Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Powiatu
Siedleckiego.
Ad. 20. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 19, Przewodniczący Rady Powiatu Marek
Gorzała przystąpił do realizacji 20 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdania
z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli
i porządku publicznego Powiatu Siedleckiego w roku 2021”.
Stanowi ono załącznik nr 48 do niniejszego protokołu.
Poinformował, że Sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała Komisja Infrastruktury.
Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję w tym punkcie.
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
przyjęciem Sprawozdania?
- „za” przyjęciem Sprawozdania głosowało 19 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 49 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych,
jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Siedleckiego w roku 2021.
Ad. 21. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 20, Przewodniczący Rady Powiatu Marek
Gorzała przystąpił do realizacji 21 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie informacji o stanie
bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2021 roku.” Informacja ta
stanowi załącznik nr 50 do niniejszego protokołu.
Poinformował, że Informację przyjęła Komisja Rolnictwa i Komisja Oświaty oraz że nie
podlega ona głosowaniu na Sesji.
Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję w tym punkcie.
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, stwierdził, iż Rada Powiatu przyjęła Informację
o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2021 roku.
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Ad. 22. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 21, Przewodniczący Rady Powiatu Marek
Gorzała przystąpił do realizacji 22 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie informacji o stanie
bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2021 roku.”
Stanowi ona załącznik nr 51 do niniejszego protokołu.
Poinformował, że Informację przyjęła Komisja Rolnictwa i nie podlega ona głosowaniu na
Sesji. Następnie zapytał, czy ktoś ma uwagi do przedstawionej Informacji?
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, stwierdził, iż Rada Powiatu przyjęła Informację
o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2021
roku.
Ad. 23. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 22, Przewodniczący Rady Powiatu Marek
Gorzała przystąpił do realizacji 23 punktu porządku obrad, tj. „Informacja Przewodniczącego
Rady”.
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż Radni Powiatu dostali zaproszenie na Dzień
Krwiodawstwa – XVIII Festyn „Krew dla Miasta i Powiatu Siedlce”, który odbędzie się
w dniu 19 czerwca 2022 r., szczegóły zostały Radnym wysłane na e-maila. Dodał, że
uczestniczył w wielu uroczystościach obywających się na terenie Powiatu Siedleckiego.
Następnie zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w tym punkcie?
Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski poinformował, iż w Reymontówce odbyła się
„Majówka z Folklorem”, w której uczestniczyło wiele osób. Korzystając z okazji podziękował
Radnemu Bartłomiejowi Kurkusowi jako Przewodniczącemu Związku Łowieckiego
i Radnemu Sławomirowi Piotrowskiemu jako Dyrektorowi Mazowieckiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego za pomoc w organizacji i współfinansowaniu tak wspaniałej imprezy.
Ponowne słowa podziękowania skierował w stronę Radnego Bartłomieja Kurkus Przewodniczącego

Związku

Łowieckiego

za

sfinansowanie

prezentów

dla

dzieci

uczestniczących w Powiatowym Dniu Dziecka, który również odbył się w Reymontówce.
Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki w Mordach Marlena Soszyńska poinformowała, iż
decyzja o przeniesieniu biblioteki powiatowej z Miejskiej Biblioteki z Siedlec do MiejskoGminnej Biblioteki w Moradach budziła duże kontrowersje. Z upływem czasu pracownicy
gminnych bibliotek zauważają pozytywne zmiany i są zadowoleni z tej zmiany. Podkreśliła, iż
nie było źle, ale teraz jest inaczej.
Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos w tym punkcie?
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, punkt ten został wyczerpany.
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Ad. 24. Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 23 Statutu Powiatu Siedleckiego
o godzinie 11:51 Przewodniczący Rady Powiatu zakończył obrady wypowiadając formułę:
„Zamykam XXXIV Sesję Rady Powiatu w Siedlcach”.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczył:
PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU
/-/

Protokołowała:
Edyta Kopczyk
Inspektor ds. obsługi rady i komisji rady
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