
RADA POWIATU  

w SIEDLCACH 

 OR.0002.8.2022 

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

odbytej w dniu 12 lipca 2022 roku w trybie zdalnym z wykorzystaniem 

 środków porozumiewania się na odległość 
 

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

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

 

Następnie poinformował, że sesja 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 poprosił o uczczenie 

minutą ciszy ŚP. Zygmunta Wielogórskiego byłego Starosty Siedleckiego i Przewodniczącego 

Rady Powiatu w Siedlcach.  
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Przewodniczący Rady Powiatu 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 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 

porządek obrad będzie przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie kworum.  

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie Protokołu z XXXIV Sesji Rady Powiatu w Siedlcach. 

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 uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań leasingowych.  

9. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały nr XIII/84/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu siedleckiego                     

w ciągach dróg powiatowych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków 

i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Zarząd 

Powiatu w Siedlcach oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu                                       

Administracyjnego w Warszawie. 

11. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu. 

12. Zamknięcie obrad. 
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O godz. 10:04 Radny Jan Osiej wylogował się z systemu i był nie widoczny na ekranie.                       

Od tej chwili w obradach Sesji Rady Powiatu w Siedlcach uczestniczyło 19 radnych.  

  

 

Ad. 4. Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała poinformował, że przechodzimy do 

punktu 4 porządku obrad tj. „Przyjęcie Protokołu z XXXIV Sesji Rady Powiatu w Siedlcach”. 

Nadmienił, że Protokół z XXXIV 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 XXXIV 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,                   

w obecności 19 radnych jednogłośnie przyjęła Protokół z XXXIV 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 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. 
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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. „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 poinformował, że projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała 

Komisja Budżetu i Komisja Infrastruktury, po czym otworzył dyskusję w tym punkcie.  

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 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 podjęła Uchwałę Nr XXXV/209/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2022 - 2026. Stanowi ona 

załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 7.  Po wyczerpaniu porządku w punkcie 6, Przewodniczący Rady Powiatu 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 9 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała 

Komisja Budżetu i Komisja Infrastruktury. Następnie otworzył dyskusję i zapytał, czy są                 

pytania w tym punkcie? 

Ponieważ nie było pytań, 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 XXXV/210/2022 w sprawie dokonania zmian w Uchwale 

Budżetowej na 2022 rok Powiatu Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 11 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 uchylającej 

uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań leasingowych”. Projekt tej uchwały stanowi                    

załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

Następnie poinformował, że projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu                 

i Komisja Infrastruktury i otworzył dyskusję. 

Radny Witold Kąkol zapytał, czy Powiat całkowicie rezygnuje z zakupu ścinarki do poboczy 

wraz ze sprzętem towarzyszącym?  

Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski wyjaśnił, iż na chwilę obecną całkowicie rezygnuje się 

z zakupu ścinarki, ponieważ w postępowaniu przetargowym nie wpłynęła żadna oferta. Planuje 

się zakup małego ciągnika do obsługi chodników i wysięgnika wielofunkcyjnego z głowicą 

koszącą.  

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 13 do niniejszego protokołu. 

 

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

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXV/211/2022 uchylającą uchwałę w sprawie                        

zaciągnięcia zobowiązań leasingowych. 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 

zmiany uchwały nr XIII/84/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie określenia                   

przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu siedleckiego w ciągach dróg powiatowych 

udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków 

komunikacyjnych, których zarządzającym jest Zarząd Powiatu w Siedlcach oraz ustalenia 

stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków”. Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 15 

do niniejszego protokołu. 

Ponadto poinformował, że projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu                  

i Komisja Infrastruktury i otworzył dyskusję. 

Radny Stanisław Kaliński zapytał, o lokalizację przystanków nr 05 i 06 przy drodze                             

powiatowej nr 3605W?  

 



6 

 

 

O godz. 10:15 Radny Jan Osiej zalogował się do systemu i był widoczny na ekranie, jednak 

był nie słyszalny. Od tej chwili w obradach Sesji Rady Powiatu w Siedlcach uczestniczyło 20 

radnych.  

  

Zastępca Kierownika Wydziału Dróg Magdalena Jarzyna wyjaśniła, iż oba przystanki                     

powstaną w miejscowości Gołąbek, ul. Osiedlowa w okolicy posesji nr 112A. 

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

Ponieważ nie było już chętnych do zabrania głosu, zapytał, kto jest za podjęciem                               

przedmiotowej uchwały? 

- „za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych. 

Radny Jan Osiej nie wziął udziału w głosowaniu. 

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

 

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

19 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXXV/212/2022 w sprawie zmiany uchwały                                       

nr XIII/84/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie określenia przystanków                                       

komunikacyjnych na terenie powiatu siedleckiego w ciągach dróg powiatowych                                       

udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków 

komunikacyjnych, których zarządzającym jest Zarząd Powiatu w Siedlcach oraz ustalenia 

stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków. 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 w sprawie 

przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie”. Projekt tej 

uchwały stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała 

Komisja Budżetu i Komisja Infrastruktury i otworzył dyskusję. 

Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, zapytał, kto jest za podjęciem przedmiotowej 

uchwały? 

- „za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych. 

Radny Jan Osiej nie wziął udziału w głosowaniu. 
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Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 

 

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

19 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXXV/213/2022 w sprawie przekazania skargi do                      

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 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. „Informacja Przewodniczącego 

Rady Powiatu”. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż: 

 do Rady Powiatu wpłynęło do wiadomości pismo mieszkańca powiatu siedleckiego                          

dotyczące samowolnej wycinki drzew przez Wójta Gminy Skórzec. Dodał iż,                                      

z interesantem  odbył rozmowę podczas co tygodniowego dyżuru, w której to uzyskał                      

potwierdzenie, iż pismo jest tylko do wiadomości. Pismo jest do zapoznania się na                            

stanowisku ds. obsługi rady; 

 delegacja Radnych Powiatu uczestniczyła w pogrzebie ŚP. Zygmunta Wielogórskiego; 

 uczestniczył w sesjach na terenie Powiatu Siedleckiego: w Gminie Wiśniew, oraz w Gminie 

Zbuczyn; 

 uczestniczył w wydarzeniach sportowych organizowanych przez WLKS Nowe Iganie; 

  w obchodach 100- lecia parafii Kotuń uczestniczyła Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu. 

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

Radna Jolanta Franczuk zapytała, o postępowanie przetargowe na „remont ul. 3 Maja                             

w Mordach” oraz o wniosek, który został złożony do Urzędu Marszałkowskiego na „remont 

drogi Rogóziec-Suchodół”?  

Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski wyjaśnił, iż postępowanie przetargowe na remont 

drogi powiatowej „ul. 3 Maja w Mordach” zostało zakończone. Nie wpłynęła żadna oferta. 

Natomiast wniosek na przebudowę drogi Rogóziec-Suchodół został rozpatrzony na                      

czerwcowej Sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Powiat Siedlecki otrzymał                           

dofinansowanie w wysokości 60% wartości zadania  tj. 1 milion złotych. Zadanie to było                     

wycenione na początku roku, jednak przy obecnych warunkach, ceny uległy zmianie i nie ma                                    

w budżecie zabezpieczonych środków w takiej wysokości. Powiat Siedlecki zwrócił się                 
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z wnioskiem do Zarządu Województwa Mazowieckiego o możliwość przesunięcia tego zadania 

na rok 2023.   

Radna Jolanta Franczuk zapytała, czy jest już decyzja Zarządu Województwa                              

Mazowieckiego wyrażająca zgodę na przesunięcie terminu realizacji tego zadania? 

Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski poinformował, iż wniosek  został dopiero złożony.                

Rany Witold Kąkol zapytał, kiedy rozpoczną się remonty cząstkowe na drogach powiatowych 

na terenie gm. Mokobody, gm. Suchożebry i gm. Kotuń?  

Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski wyjaśnił, iż remonty cząstkowe na drogach                   

powiatowych  już trwają i poprosił Zastępcę Kierownika Wydziału Dróg o przedstawienie                   

harmonogramu prac w poszczególnych gminach. 

Zastępca Kierownika Wydziału Dróg Magdalena Jarzyna poinformowała, że remonty 

cząstkowe będą trwały do końca lipca br. Sukcesywnie są wykonywane w ciągach dróg                       

powiatowych.  

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała  zwrócił uwagę, iż na drodze powiatowej                  

nr 3666W w tzw. Lesie Tarczewskim  remont muld po korzeniach drzew spowodował gorsze 

utrudnienia dla kierowców. Garby są większe.  

Radna Małgorzata Stolarzewska – Sierakowska w imieniu Księdza Proboszcza Parafii                        

w Suchożebrach zaprosiła wszystkich na uroczystość obchodów 600-lecia Parafii                                     

w Suchożebrach, która odbędzie się w dniu 17 lipca 2022 r. o godz. 12:00. 

Radny Jacek Izdebski zapytał, czy postępowanie przetargowe na zadanie „przebudowa drogi 

powiatowej Zbuczyn – Bzów” zostało już ogłoszone? 

Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski poinformował, że postępowanie przetargowe jest                      

w trakcie realizacji.  

Radny Jan Osiej poinformował, iż miał poważny problem z komputerem i dlatego nie mógł 

w pełni uczestniczyć w obradach. Korzystając z okazji zapytał, co było powodem rezygnacji                   

z leasingu na sprzęt do utrzymania poboczy dróg powiatowych?  

Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski poinformował, iż rezygnacja z leasingu na sprzęt do 

utrzymania poboczy dróg powiatowych wynika z braku ofert. Nie wpłynęła żadna oferta                        

w postępowaniu przetargowym.  

Dodał, iż pieniądze przeznaczone w budżecie na leasing zostały dziś uchwałą w sprawie                        

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok Powiatu Siedleckiego  przeznaczone na 

zakup ciągnika oraz wysięgnika wielofunkcyjnego z głowica koszącą.  

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

Ponieważ nie było już chętnych do zabrania głosu, punkt ten został wyczerpany. 
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Ad. 12.  Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 23 Statutu Powiatu Siedleckiego                                  

o godzinie 10:33 Przewodniczący Rady Powiatu zakończył obrady wypowiadając formułę:  

„Zamykam XXXV 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 


