
RADA POWIATU  

w SIEDLCACH 

 OR.0002.9.2022 

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

odbytej w dniu 21 września 2022 roku  

 
 

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

wypowiadając formułę: „Otwieram XXXVI 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.2022.1526) 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 poinformował, iż w dniu 

20 września br. Pani Marlena Soszyńska – Dyrektor Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Mordach wraz z Paniami Instruktorkami Powiatowymi oraz delegacją z Powiatu 

Siedleckiego wraz z przedstawicielem  Miasta i Gminy Mordy odebrała nagrodę im. 

Kierbedziów 2022, w  kategorii „Działalność instrukcyjno-metodyczna” dla Biblioteki                            

w Mordach pełniącej zadania biblioteki powiatowej na obszarze Powiatu Siedleckiego.                          

W związku  z powyższym złożył na ręce Pani Dyrektor serdeczne gratulacje dla wszystkich 

pracowników Biblioteki w Mordach oraz dla pracowników bibliotek terenowych Powiatu 

Siedleckiego. Oby owocna współpraca między bibliotekami odbywała się w dalszym ciągu                       

i przynosiła dalszą chlubę dla Powiatu Siedleckiego.  

Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski również złożył gratulacje dla Marlenie Soszyńskiej 
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Dyrektor Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Mordach podkreślając, iż decyzja Rady 

Powiatu w Siedlcach o powierzeniu zadań biblioteki powiatowej właśnie Bibliotece                                 

w Mordach była bardzo słuszna.   

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Jan Ługowski podziękował Radzie Powiatu i Zarządowi 

Powiatu za powierzenie Bibliotece w Mordach zadań biblioteki powiatowej.  

Dyrektor Miejsko - Gminnej Biblioteki w Mordach Marlena Soszyńska zabierając głos 

podziękowała Radzie Powiatu w Siedlcach za powierzenie zadań biblioteki powiatowej. 

Podkreśliła, iż przyznana nagroda im. Kierbedziów w kategorii „Działalność instrukcyjno-

metodyczna”, to dla Biblioteki w Mordach duże wyróżnienie i ogromny zaszczyt. 

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała podziękował Pani Marlenie Soszyńskiej                               

i  Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy za przybycie na Sesję. Po czym 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 na prośbę zaproszonych osób z zewnątrz zaproponował 

zmianę kolejności punktów w obradach rady tj.: punkt 18, 19, 20, 21,22  będą procedowane po 

punkcie 5. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał radnych, czy są wnioski do porządku obrad? 

Ponieważ nikt nie zgłosił żadnych wniosków, Przewodniczący Rady Powiatu  przystąpił do 

głosowania. Pytając, kto jest „za” wprowadzeniem do porządku obrad zmian kolejności 

punktów? 

-„za” wprowadzeniem zmian  głosowało 19 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 

radnych, jednogłośnie podjęła decyzję o wprowadzeniu zmian do porządku obrad, który                        

będzie przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie kworum.  

3. Wnioski do porządku obrad. 

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

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

6. Informacja o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu                             

Siedleckiego przez SP ZOZ w Siedlcach. 

7. Informacja o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu                            

Siedleckiego przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. 

8. Informacja o aktualnym zabezpieczeniu podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom         

Powiatu Siedleckiego przez NFZ.  

9. Informacja na temat udzielanych świadczeń przez Stację Pogotowania Ratunkowego                     

i Transportu Sanitarnego w Siedlcach mieszkańcom Powiatu Siedleckiego z zakresu                          

ratownictwa medycznego i świadczenia nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej.  

10. Informacja na temat funkcjonowania Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP w ramach 

Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorskiego Służb Ratowniczych.  

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej                

Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 2026.  

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

Powiatu Siedleckiego.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadaniowym i finansowym na 

realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób                                      

Niepełnosprawnych w 2022 roku. 

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia                 

wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych na cele                     

niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.  

15. Przyjęcie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu                  

Siedleckiego na lata 2022 – 2026 za I półrocze 2022 roku. 

16. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 

2022 roku.  



4 

 

17. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji 

kultury pn. „Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach” za I półrocze 2022 

roku. 

18. Przyjęcie informacji z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON za I półrocze 

2022 roku.  

19. Przyjęcie sprawozdania z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego    

w Stoku Lackim za okres I półrocza 2022 roku.  

20. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno -                                   

Pedagogicznej w Stoku Lackim za okres I półrocza 2022 roku.  

21. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                              

w Siedlcach za okres I półrocza 2022 roku.  

22. Przyjęcie sprawozdania z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu oraz Domu nad                   

Liwcem w Kisielanach –Żmichach za okres I półrocza 2022 roku. 

23. Przyjęcie sprawozdania z działań podejmowanych na terenie Nadzorów Wodnych na                     

obszarze Powiatu Siedleckiego za rok 2021, tj.: Nadzoru Wodnego w Siedlcach, Nadzoru 

Wodnego w Łosicach, Nadzoru Wodnego w Łukowie, Nadzoru Wodnego w Mińsku                   

Mazowieckim. 

24. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu. 

25. Zamknięcie obrad. 

 

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

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

Przewodniczący Rady nadmienił, że Protokół z XXXV 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 XXXV Sesji Rady Powiatu. 

- „za” przyjęciem Protokołu głosowało 19 radnych. 

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

 

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała stwierdził, iż Rada Powiatu w Siedlcach,                     

jednogłośnie przyjęła Protokół z XXXV 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 5 do 

niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję w tym punkcie.  

Radny Sławomir Piotrowski złożył podziękowania dla Zarządu Powiatu oraz dla wszystkich 

osób zaangażowanych we współorganizację Międzynarodowych Dni z Doradztwem 

Rolniczym.  

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos 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 6 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. „Informacja o aktualnym                              

zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez SP ZOZ                                      

w Siedlcach.” Informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że Komisja Oświaty przyjęła przedmiotową 

Informację oraz że nie podlega ona głosowaniu na Sesji. Po czym otworzył dyskusję w tym 

punkcie. 

Radny Stanisław Kaliński poinformował, iż Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki                  

Społecznej na posiedzeniu jednogłośnie postanowiła o zwrócenie się do Przewodniczącego 

Rady Powiatu o zaproszenie na Sesję przedstawicieli jednostek medycznych, gdyż                          

z przedstawionych informacji nie wiele radni mogą się dowiedzieć. Informacje, które                       

przedstawiane są Radzie Powiatu zawierają strukturę danej jednostki, brak jest jednak                       

szczegółowych informacji na temat terminów leczenia, problemów z jakimi zmaga się                        

jednostka oraz brak jest informacji na temat kadry. 

Radny Jan Osiej zwrócił uwagę, iż w przedstawionych informacjach brakuje nowo powstałej 

placówki medycznej w Nowym Opolu. 
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Wicestarosta Siedlecki Małgorzata Cepek zapytała, czy planowane jest uruchomienie                           

rehabilitacji kardiologicznej w trybie stacjonarnym?  

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są jeszcze pytania w tym punkcie?  

Ponieważ nie było więcej pytań zaproponował, by przedstawiciele poszczególnych jednostek 

medycznych odnieśli się do pytań po omówieniu wszystkich punktów w tym zakresie.  

Po czym stwierdził, iż Rada Powiatu przyjęła Informację o aktualnym zapewnieniu opieki                          

zdrowotnej mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez SP ZOZ w Siedlcach. 

 

Ad. 7. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 6, Przewodniczący Rady Powiatu Marek                       

Gorzała przystąpił do realizacji 7 punktu porządku obrad, tj. „Informacja o aktualnym                           

zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez Mazowiecki Szpital 

Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.” Informacja stanowi załącznik nr 8 do niniejszego                             

protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że Komisja Oświaty przyjęła przedmiotową 

Informację oraz że nie podlega ona głosowaniu na Sesji. Następnie zapytał, czy są pytania                    

w tym punkcie? 

Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, stwierdził, iż Rada Powiatu przyjęła Informację 

o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez                         

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o. 

 

Ad.  8. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 7, Przewodniczący Rady Powiatu Marek                      

Gorzała przystąpił do realizacji 8 punktu porządku obrad, tj. „Informacja o aktualnym                          

zabezpieczeniu podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez 

NFZ.” Informacja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że Komisja Oświaty przyjęła przedmiotową 

Informację oraz że nie podlega ona głosowaniu na Sesji. Po czym otworzył dyskusję w tym 

punkcie. 

Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, stwierdził, iż Rada Powiatu przyjęła Informację 

o aktualnym zabezpieczeniu podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu                              

Siedleckiego przez NFZ. 

 

Ad. 9.  Po wyczerpaniu porządku w punkcie 8, Przewodniczący Rady Powiatu Marek                      

Gorzała przystąpił do realizacji 9 punktu porządku obrad, tj. „Informacja na temat udzielanych 

świadczeń przez Stację Pogotowania Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach 
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mieszkańcom Powiatu Siedleckiego z zakresu ratownictwa medycznego i świadczenia nocnej                  

i świątecznej pomocy zdrowotnej.” Informacja stanowi załącznik nr 10 do niniejszego                         

protokołu.  

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że Komisja Oświaty przyjęła przedmiotową 

Informację oraz że nie podlega ona głosowaniu na Sesji. Następnie otworzył dyskusję w tym 

punkcie. 

Radny Dariusz Stopa poprosił przedstawiciela RM MEDITRANS o przedstawienie struktury 

jednostki oraz  sposobu organizacji ratownictwa medycznego na terenie Powiatu Siedleckiego.  

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

iż Rada Powiatu przyjęła Informację na temat udzielanych świadczeń przez Stację Pogotowania 

Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach mieszkańcom Powiatu Siedleckiego                          

z zakresu ratownictwa medycznego i świadczenia nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej. 

 

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

Gorzała przystąpił do realizacji 10 punktu porządku obrad, tj. „Informacja na temat                             

funkcjonowania Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP w ramach Zintegrowanego                            

Stanowiska Dyspozytorskiego Służb Ratowniczych.” Informacja stanowi załącznik nr 11 do 

niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że Komisja Oświaty przyjęła przedmiotową 

Informację oraz że nie podlega ona głosowaniu na Sesji. Następnie zapytał, czy są pytania                         

w tym punkcie?  

Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, stwierdził, iż Rada Powiatu przyjęła Informację 

na temat funkcjonowania Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP w ramach Zintegrowanego                            

Stanowiska Dyspozytorskiego Służb Ratowniczych. 

Następnie poprosił przedstawicieli zaproszonych jednostek medycznych o odniesienie się do 

zadanych pytań.  

Pani Elwira Banach – Wicedyrektor SP ZOZ RM MEDITRANS wyjaśniła, iż                                    

RM MEDITRANS zgodnie z umową zawartą z NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych 

utrzymuje całodobową gotowość do udzielania świadczeń przez zespoły wyjazdowe                                      

ratownictwa medycznego typu: 

 - 1 zespół specjalistyczny z lekarzem stacjonujący w  siedzibie w Siedlcach, 

- 6 zespołów podstawowych bez lekarza stacjonujących w siedzibie w Siedlcach (2 zespoły) 

oraz po jednym zespole w Zbuczynie, w Hołubli, w Dąbrówce-Ług i Mokobodach.  
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Następnie poprosiła, by bardziej konkretniej precyzować zapytania, co Radni oczekują by                 

znalazło się w informacji.  

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała wyjaśnił, iż Rada Powiatu oczekuje od                               

jednostek informacji o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu                      

Siedleckiego. 

Radny Stanisław Kaliński wyjaśnił, iż Radni oczekują od jednostek dokładnych informacji na 

temat ilu lekarzy i ile pielęgniarek pracuje w poszczególnych oddziałach, ilu brakuje                           

specjalistów, jakie są terminy oczekiwania do danego specjalisty.  

Pani Renata Kornacka – Kierownik Delegatury NFZ w Siedlcach przyznała, iż                             

w przedstawionej informacji brakuje jednego świadczeniodawcy podstawowej opieki                           

zdrowotnej, gdyż umowa na realizację świadczeń w ramach NFZ będzie obowiązywała od                      

1 października br. Dodała, iż NFZ nie ma sygnałów o kłopotach, czy też problemach w stosunku 

do podstawowej opieki zdrowotnej zarówno od pacjentów jaki i od placówek świadczących 

opiekę zdrowotną. Podstawowa opieka zdrowotna na terenie Powiatu Siedleckiego jest                       

dobra, gdyż w każdej gminie jest placówka POZ. 

Pani Joanna Reda – Przedstawiciel SP ZOZ w Siedlcach odnosząc się do pytania                                      

o rehabilitację kardiologiczną poinformowała, iż SP ZOZ w Siedlcach wielokrotnie zwracał się 

do NFZ z prośbaą o uwzględnienie takiego świadczenia. Szpital jest gotowy świadczyć takie 

usługi w ramach NFZ, gdy zostanie podpisana stosowna umowa. Poprosiła o wskazówki jakie 

dane mają znaleźć się przyszłorocznej Informacji. 

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

Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, podziękował przedstawicielom jednostek służby 

zdrowia za przybycie na Sesję.  

 

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

Gorzała przystąpił do realizacji 11 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 12 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Rady Powiatu dodał, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany 

przez Komisję Budżetu oraz Komisję Infrastruktury i otworzył dyskusję w tym punkcie. 

Radny Bartłomiej Kurkus podziękował Staroście Siedleckiemu i całemu Zarządowi Powiatu 

za bardzo efektywne pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycję. Dodał, iż                             

przedstawiony projekt uchwały zarówno WPF jak i uchwały Budżetowej wprowadza nowe                     

zadanie do realizacji  na terenie gminy Kotuń pn. „Budowa drogi powiatowej nr 3606W                        
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Żelków – Chlewiska na odcinku Cisie Zagrudzie – Chlewiska”. Dodał, iż ww. droga będzie 

stanowiła alternatywną drogę z Siedlec do Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”. Na                     

zakończenie wystąpienia poprosił radnych o poparcie przedstawionych projektów uchwał.  

Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski poinformował, iż dofinansowanie zadania                                      

wymienionego przez Radnego Bartłomieja Kurkusa  w 98% jest pokryte z Programu Polskich 

Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Jest to rekordowo wysokie dofinansowanie.                  

Zaplanowane zadanie jest w formie zaprojektuj i wybuduj i jest rozłożone do 2024 roku.  

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

Ponieważ nie było już 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 13 do niniejszego protokołu. 

 

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

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVI/214/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie                               

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

załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

 

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

Gorzała przystąpił do realizacji 12 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie 

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

uchwały stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała 

Komisja Budżetu oraz Komisja Infrastruktury i otworzył dyskusję w tym punkcie. 

Radny Dariusz Stopa zwrócił się z prośbą do Skarbnika Powiatu, by w załącznikach                             

inwestycyjnych nowe zadania zaznaczać na kolor czerwony.  

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 16 do niniejszego protokołu. 

 

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

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVI/215/2022 w sprawie dokonania zmian w Uchwale                      
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Budżetowej na 2022 rok Powiatu Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 17 do niniejszego 

protokołu. 

 

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

Gorzała przystąpił do realizacji 13 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian w planie zadaniowym i finansowym na realizację przez Powiat Siedlecki 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.” Projekt tej 

uchwały stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała 

Komisja Budżetu i Komisja Oświaty. Pozytywną opinię wydała również Powiatowa Społeczna 

Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Siedleckim. Opinia ta stanowi 

załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 

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 20 do niniejszego protokołu. 

 

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

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVI/216/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w planie 

zadaniowym i finansowym na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu                             

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku. Stanowi ona załącznik nr 21 do                           

niniejszego protokołu. 

 

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

Gorzała przystąpił do realizacji 14 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały zmieniającej 

uchwałę z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 

pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 

utrzymaniem i ochroną dróg.” Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 22 do niniejszego 

protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała 

Komisja Budżetu i Komisja Infrastruktury. Po czym otworzył dyskusję w tym punkcie.  
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Radny Dariusz Stopa zauważył, iż przedstawiony projekt uchwały zakłada dużą podwyżkę 

opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym. Podwyżka jest ponad 

34 % z 75 zł na 100 zł. Tak duża podwyżka uderzy w gminy, które budują między innymi 

kanalizację. Zaapelował do Radnych o  przemyślenie sprawy podwyżki opłaty na kolejnym 

posiedzeniu Komisji Infrastruktury. 

Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski wyjaśnił, iż podwyżka opłaty za umieszczenie 

urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie będzie dotyczyła osób, które mają 

już wydaną decyzję Zarządu Powiatu zezwalającą na daną inwestycję. Powiat Siedlecki w dużej 

mierze jest już skanalizowany i podwyżka będzie dotyczyła pojedynczych gmin. Dodał, iż 

podwyżka jest konieczna, ponieważ wzrost cen utrzymania dróg jest bardzo znaczący. Powiat 

Siedlecki inwestuje bardzo duże środki finansowe na budowę i remont dróg powiatowym. 

Każda ingerencja w pasie drogowym powoduje jego uszkodzenie. 

Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do Radnego Dariusza Stopy o sprecyzowanie 

swojej wcześniejszej wypowiedzi odnośnie przedyskutowania sprawy projektu uchwały na 

kolejnym posiedzeniu Komisji Infrastruktury. 

Radny Dariusz Stopa zgłosił formalny wniosek o zdjęcie z porządku obrad  punktu „Podjęcie 

uchwały Rady Powiatu w Siedlcach zmieniającej uchwałę z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych na cele 

niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.” Dodał, iż nie 

zgadza się ze Starostą Siedleckim, iż duża część Powiatu Siedleckiego jest skanalizowania. 

Podwyżka uderzy w gminy, a gminy obciążą wyższymi kosztami swoich mieszkańców. 

Radny Bartłomiej Kurkus zaproponował, by przeprowadzić głosowanie nad podjęciem 

przedmiotowej uchwały. Gdy Rada Powiatu nie przegłosuje podjęcia uchwały, wtedy trzeba 

będzie się ponownie zająć tematem.   

Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski wyjaśnił, iż przy ustalaniu stawek Zarząd Powiatu 

kierował się przede wszystkim aspektami ochrony pasa drogowego przed zewnętrznymi 

działaniami niezwiązanymi z gospodarką drogową. Dodał, iż podwyżka dla gmin przy budowie 

kanalizacji będzie na poziomie 10 – 18 tys. zł.  

Radny Dariusz Stopa wycofał wniosek formalny o zdjęcie przedmiotowego punktu                                 

z porządku obrad.   

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

kto jest za podjęciem przedmiotowej uchwały? 

- „za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 

- „przeciw” głosowało 2 radnych. 
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Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. 

 

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

17 głosami „za” przy 2 głosach „przeciw” podjęła Uchwałę Nr XXXVI/217/2022                          

zmieniającą uchwałę z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie 

1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową,                                

remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.” Stanowi ona załącznik nr 24 do niniejszego                        

protokołu. 

 

Ad. 15. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 14, Przewodniczący Rady Powiatu Marek                      

Gorzała przystąpił do realizacji 15 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie informacji                      

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata                              

2022 – 2026 za I półrocze 2022 roku.”  Informacja stanowi załącznik nr 25 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 19 radnych. 

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

 

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

jednogłośnie przyjęła Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 2026 za I półrocze 2022 roku. 

 

Ad. 16. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 15, Przewodniczący Rady Powiatu Marek                      

Gorzała przystąpił do realizacji 16 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie informacji                                      

o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2022 roku.” Informacja 

stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że Komisja Budżetu i Komisja Rewizyjna                     

pozytywnie zaopiniowały Informację. Dodał, iż RIO również pozytywnie zaopiniowało                   

przedmiotową Informację. Opinię RIO otrzymali wszyscy radni wraz z materiałami na Sesję 

(stanowi ona załącznik nr 28 do niniejszego protokołu). Po czym otworzył dyskusję w tym 

punkcie. 
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Radny Stanisław Kaliński złożył gratulacje całemu Zarządowi Powiatu w Siedlcach oraz 

Skarbnikowi Powiatu. Następnie zasugerował, by w przyszłorocznym budżecie Powiatu                        

Siedleckiego uwzględnić mniejsze wkłady finansowe gmin przy inwestycjach drogowych                      

w związku z poważnym zadłużeniem samorządów gminnych z terenu Powiatu Siedleckiego.  

Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski poinformował, iż do chwili obecnej nie ma żadnych 

uwag w tym temacie od Wójtów. Dodał, iż partycypacja gmin w kosztach jest stosunkowo niska 

i wynosi: 20% przy remontach, 50% przy budowie chodników i 25% wkładu własnego przy 

dofinansowaniach do inwestycji.  

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 przystąpił 

do głosowania nad przyjęciem Informacji. 

- „za” przyjęciem Informacji głosowało 19 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu. 

 

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

jednogłośnie przyjęła Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za                        

I półrocze 2022 roku. 

 

Ad. 17.  Po wyczerpaniu porządku w punkcie 16, Przewodniczący Rady Powiatu Marek                    

Gorzała przystąpił do realizacji 17 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie informacji                                    

o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn. „Dom Pracy 

Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach” za I półrocze 2022 roku.” Informacja  stanowi                  

załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że Informację pozytywnie zaopiniowała 

Komisja Budżetu, Komisja Rewizyjna i Komisja Oświaty i otworzył dyskusję w tym punkcie. 

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

jest za przyjęciem Informacji? 

- „za” przyjęciem Informacji głosowało 19 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu. 

 

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

jednogłośnie przyjęła Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej 
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instytucji kultury pn. „Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach” za I półrocze 

2022 roku. 

 

Ad. 18. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 17, Przewodniczący Rady Powiatu Marek                                        

Gorzała przystąpił do realizacji 18 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie informacji z realizacji 

zadań finansowanych ze środków PFRON za I półrocze 2022 roku.” Informacja ta stanowi 

załącznik nr 32 do niniejszego protokołu. 

Poinformował, że Informację pozytywnie zaopiniowała  Komisja Budżetu, Komisja Rewizyjna 

i  Komisja Oświaty. 

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję w tym punkcie. 

Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, przystąpił do głosowania nad przyjęciem 

Informacji. 

- „za” przyjęciem Informacji głosowało 19 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu. 

 

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

jednogłośnie przyjęła Informację z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON za                     

I półrocze 2022 roku. 

 

Ad. 19.  Po wyczerpaniu porządku w punkcie 18, Przewodniczący Rady Powiatu Marek                    

Gorzała przystąpił do realizacji 19 punktu porządku obrad, tj „Przyjęcie sprawozdania                             

z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim za okres                           

I półrocza 2022 roku.” Sprawozdanie stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że Sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała 

Komisja Oświaty i otworzył dyskusję w tym punkcie. 

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

jest za przyjęciem Sprawozdania? 

- „za” przyjęciem Sprawozdania 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 Sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno –                               

Wychowawczego w Stoku Lackim za okres I półrocza 2022 roku.  



15 

 

 

 O godz. 11:05 Radny Kazimierz Prochenka opuścił obrady sesji. Od tej chwili w obradach 

Sesji Rady Powiatu w Siedlcach uczestniczyło 18 radnych.  

 

Ad. 20.  Po wyczerpaniu porządku w punkcie 19, Przewodniczący Rady Powiatu Marek                    

Gorzała przystąpił do realizacji 20 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdania                    

z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim za okres                   

I półrocza 2022 roku.” Sprawozdanie stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że Sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała 

Komisja Oświaty i otworzył dyskusję w tym punkcie. 

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 37 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 18 radnych,                  

jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno -                    

Pedagogicznej w Stoku Lackim za okres I półrocza 2022 roku.” 

 

Ad. 21.  Po wyczerpaniu porządku w punkcie 20, Przewodniczący Rady Powiatu Marek                    

Gorzała przystąpił do realizacji 21 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdania                             

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach za okres I półrocza 2022 

roku.” Sprawozdanie stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że Sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała 

Komisja Oświaty i otworzył dyskusję w tym punkcie. 

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 39 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 18 radnych,                  

jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Siedlcach za okres I półrocza 2022 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 sprawozdania                               

z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu oraz Domu nad Liwcem w Kisielanach –Żmichach 

za okres I półrocza 2022 roku.” Sprawozdanie stanowi załącznik nr 40 do niniejszego                              

protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że Sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała 

Komisja Oświaty i otworzył dyskusję w tym punkcie. 

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 41 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 18 radnych,                  

jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu oraz Domu 

nad Liwcem w Kisielanach – Żmichach za okres I półrocza 2022 roku. 

 

Ad 23. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 22, Przewodniczący Rady Powiatu Marek                                        

Gorzała przystąpił do realizacji 23 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdania                              

z działań podejmowanych na terenie Nadzorów Wodnych na obszarze Powiatu Siedleckiego za 

rok 2021, tj.: Nadzoru Wodnego w Siedlcach, Nadzoru Wodnego w Łosicach, Nadzoru Wodnego 

w Łukowie, Nadzoru Wodnego w Mińsku Mazowieckim.” Stanowi ono załącznik nr 42 do                       

niniejszego protokołu. 

Poinformował, że Sprawozdanie przyjęła Komisja Rolnictwa i nie podlega ono głosowaniu na 

Sesji. Następnie zapytał, czy ktoś ma uwagi do przedstawionego Sprawozdania? 

Radny Jan Osiej zauważył, iż w Sprawozdaniu nie ma informacji na temat planowanych 

inwestycji związanych z utrzymaniem wałów przeciwpowodziowych oraz brak jest informacji 

związanych z gromadzeniem wody tzw. mała retencja. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż  w tej kwestii zostanie skierowane zapytanie 

do Wód Polskich. Następnie zapytał, czy są jeszcze jakieś uwagi w tym punkcie?  

Ponieważ nie było już chętnych do zabrania głosu, stwierdził, iż Rada Powiatu przyjęła                     

Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzorów Wodnych na obszarze Powiatu 

Siedleckiego za rok 2021, tj.: Nadzoru Wodnego w Siedlcach, Nadzoru Wodnego w Łosicach, 

Nadzoru Wodnego w Łukowie, Nadzoru Wodnego w Mińsku Mazowieckim. 
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Ad. 24. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 23, Przewodniczący Rady Powiatu Marek                                        

Gorzała przystąpił do realizacji 24 punktu porządku obrad, tj. „Informacja Przewodniczącego 

Rady”. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż NSA stwierdził nieważność uchwały Rady 

Powiatu w Siedlcach z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za                             

usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych                                        

w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2018 rok. Następnie przypomniał Radnym, 

że do końca września br. można składać wnioski do budżetu Powiatu Siedleckiego na 2023 rok. 

Dodał, iż uczestniczył w wielu uroczystościach organizowanych na terenie Powiatu                              

Siedleckiego.  

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

Radny Dariusz Stopa zwrócił się z prośbą do Starosty Siedleckiego i całego Zarządu Powiatu 

o pomoc mieszkańcom miejscowości Strzała z wystąpieniem do GDDKiA z pismem o budowę 

sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 63 i drogi powiatowej Strzała –                             

Purzec. Dodał, iż skrzyżowanie jest bardzo niebezpieczne i jest tam duże natężenie ruchu.  

Radny Jan Osiej  również  zaapelował do Starosty Siedleckiego o poparcie inicjatywy                     

budowy sygnalizacji świetlnej na ww. skrzyżowaniu. Poprawi to bezpieczeństwo uczestników 

ruchu drogowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski poinformował, iż w sprawie poparcia inicjatywy                       

budowy sygnalizacji świetlnej wpłynęło do Starosty Siedleckiego pismo mieszkańców wsi 

Strzała. Jednak żeby wystąpić do GDDKiA potrzeba większego poparcia. Procedura jest                     

skomplikowana, gdyż jest to skrzyżowanie drogi krajowej z drogą powiatową. Dodał, iż                          

osobiście popiera inicjatywę budowy sygnalizacji świetlnej, ale potrzeba większej liczby                        

petycji, wniosków od mieszkańców. Zarząd Powiatu mając pełną dokumentację zwróci się                        

z prośbą do GDDKiA o rozważenie możliwości budowy sygnalizacji świetlnej w tym miejscu.  

Wicestarosta Siedlecki Małgorzata Cepek poinformowała, iż pismo ze Starostwa                       

Powiatowego do GDDKiA zostało już wysłane w tej sprawie.  

Radny Dariusz Stopa wyjaśnił, iż mieszkańcy Strzały dostali odpowiedź od Starostwa                             

Powiatowego, iż mają sami się zwracać do GDDKiA. 

Radny Stanisław Kaliński zaproponował, by w przyszłorocznym wystąpieniu                                               

o przygotowanie Informacji z jednostek służby medycznej  bardziej konkretniej przedstawić 

zapytania czego Radni oczekują np. o kadrę, terminy oczekiwania na wizytę, koszty leczenia 

prywatnego itp.    
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Przewodniczący Rady Powiatu wyjaśnił, iż radni na komisjach zgłaszają propozycję do                            

planów pracy Komisji i Rady Powiatu.  

 

 O godz. 11:22 Radny Piotr Dymowski opuścił obrady sesji. Od tej chwili w obradach Sesji 

Rady Powiatu w Siedlcach uczestniczyło 17 radnych.  

 

Radny Sławomir Piotrowski podziękował Staroście Siedleckiemu za udzielenie wskazówek, 

jaki kroki trzeba podjąć, by budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej                          

i drogi powiatowej doszła do skutku. 

Korzystając z okazji poinformował, iż rolnicy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe  do                                       

wapnowania w kwocie 300 zł do 1 tony, oraz dofinansowanie do produkcji drobiu i trzody 

chlewnej. Zaapelował do mieszkańców Powiatu Siedleckiego, by śledzić ministerialne strony 

ARiMR oraz Ośrodków Doradztwa Rolniczego.  

Wicestarosta Siedlecki Małgorzata Cepek zwróciła uwagę, iż skrzyżowanie w miejscowości 

Żelków Kolonia też jest niebezpieczne.  

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

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

 

Ad.  25. Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 23 Statutu Powiatu Siedleckiego                                  

o godzinie 11:27 Przewodniczący Rady Powiatu zakończył obrady wypowiadając formułę:  

„Zamykam XXXVI Sesji Rady Powiatu w Siedlcach”. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

                                                                                              Przewodniczył: 

                                                                  PRZEWODNICZĄCY RADY 

                                                                                     POWIATU                                   

                                            

                                                                                                 /-/    Marek Gorzała     

 

Protokołowała: 

Edyta Kopczyk 

Inspektor ds. obsługi rady i komisji rady 

 


