
RADA POWIATU  

w SIEDLCACH 

 OR.0002.10.2022 

PROTOKÓŁ NR XXXVII/2022 
z XXXVII Sesji Rady Powiatu w Siedlcach, 
odbytej w dniu 21 października 2022 roku  

 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała o godzinie 10:05 otworzył Sesję 

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

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że wystąpiły problemy techniczne z transmisją 

obrad. W związku z tym dzisiejsze obrady nie są transmitowane, lecz utrwalane za pomocą 

urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagranie obrad zostanie udostępnione w Biuletynie 

Informacji Publicznej i na stronie internetowej Powiatu oraz na kanale Powiatu Siedleckiego 

na portalu „transmisjaobrad.info” po zakończeniu sesji.  

Przewodniczący Rady Powiatu dodał, 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 21 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 radnych, czy są wnioski do porządku obrad? 
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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 XXXVI 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 w sprawie zmiany uchwały NR XXII/134/09 Rady Powiatu w Siedlcach 

z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Siedlecki. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2023. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego zadań                       

powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych. 

11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla 

Powiatu Siedleckiego na lata 2021 - 2031” za rok 2021. 

12. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób                   

Niepełnosprawnych na lata 2020-2030” za 2021 rok. 

13. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Siedleckiego w roku 

szkolnym 2021/2022. 

14. Informacja Starosty Siedleckiego dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych za                   

2021 rok. 

15. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach o wynikach przeprowadzonej 

analizy oświadczeń majątkowych za 2021 rok złożonych przez Radnych Powiatu                           

Siedleckiego. 

16. Informacja Przewodniczącego Rady. 

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

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

Przewodniczący Rady nadmienił, że Protokół z XXXVI Sesji Rady Powiatu był wyłożony do 

wglądu oraz wysłany elektronicznie wszystkim radnym. W dniu dzisiejszym wpłynęła ustana 

uwaga, iż w Protokole jest literówka, która zostanie poprawiona po zakończeniu sesji. 

Następnie zapytał, czy ktoś z radnych ma jeszcze jakieś uwagi do Protokołu? Ponieważ nie 

było już żadnych uwag przystąpił do głosowania nad przyjęciem Protokołu z XXXVI Sesji 

Rady Powiatu w Siedlcach. 

- „za” przyjęciem Protokołu głosowało 21 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 XXXVI 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 zapytał, czy ktoś 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 21 radnych. 

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

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, iż Rada Powiatu w Siedlcach w obecności 21 

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 oraz Komisję Infrastruktury i otworzył dyskusję w tym punkcie. 
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Radny Jan Osiej podziękował Staroście Siedleckiemu i całemu Zarządowi Powiatu za                    

wprowadzenie nowego zadania do realizacji  na terenie gminy Siedlce pn. „Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 3633W Błogoszcz - Ługi Wielkie - Borki Kosiorki na odcinku Błogoszcz -Stok 

Lacki zarówno w WPF jak i  w uchwale Budżetowej. 

Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski poinformował, iż postępowanie przetargowe zostanie 

ogłoszone niebawem po podjęciu przedmiotowych uchwał. Dodał, że zadanie to uzyskało                     

dofinansowanie z Programu Polskich Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w wysokości 

15 860 000 zł, natomiast wartość całego zadania wynosi ponad 17 000 000 zł. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy chce jeszcze ktoś 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 21 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21 radnych,  

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVII/218/2022 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 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 9 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała 

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

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

głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem przedmiotowej uchwały? 

- „za” podjęciem uchwały głosowało 21 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21 radnych,  

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVII/219/2022 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 w sprawie 

zmiany uchwały NR XXII/134/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 16 kwietnia 2009 roku                         

w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach                             

i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Siedlecki.”  Projekt tej uchwały 

stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała 

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

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

jest za podjęciem przedmiotowej uchwały? 

- „za” podjęciem uchwały głosowało 21 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21 radnych,  

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVII/220/2022 w sprawie zmiany uchwały                                  

NR XXII/134/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia 

regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których    

organem prowadzącym jest Powiat Siedlecki. 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 

programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi                        

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.” Projekt tej uchwały 

stanowi załącznik nr 15 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 21 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21 radnych,  

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVII/221/2022 w sprawie programu współpracy                        

Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2023. 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 

powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego                     

utrzymania dróg powiatowych.” Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 18 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. 

Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski poinformował, iż kwoty proponowane                                            

w przedmiotowym projekcie uchwały są na poziomie ubiegłorocznym. Dodał, iż w razie                       

konieczności Zarząd Powiatu będzie wnioskował do Rady Powiatu o zwiększenie kwot  dotacji 

w  zakresie zimowego utrzymania dróg.  

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy chce jeszcze ktoś 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 21 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21 radnych,  

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVII/222/2022 w sprawie powierzenia gminom z terenu 

powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych.                   

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. „Przyjęcie sprawozdania                            

z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Siedleckiego na 

lata 2021 - 2031” za rok 2021.” Sprawozdanie stanowi załącznik nr 21 do niniejszego                        

protokołu. 
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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 21 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21 radnych,                  

jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów                     

Społecznych dla Powiatu Siedleckiego na lata 2021 - 2031” za rok 2021. 

 

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

Gorzała przystąpił do realizacji 12 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdania                           

z realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2020-

2030” za 2021 rok.” Sprawozdanie stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że Sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała 

Komisja Oświaty i 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 przyjęciem Sprawozdania? 

- „za” przyjęciem Sprawozdania głosowało 21 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21 radnych,                  

jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych na lata 2020 - 2030” za 2021 rok. 

 

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

Gorzała przystąpił do realizacji 13 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie informacji o stanie 

realizacji zadań oświatowych Powiatu Siedleckiego w roku szkolnym 2021/2022.”                       

Informacja stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że Informację pozytywnie zaopiniowała                           

Komisja Oświaty. Następnie zapytał, czy są pytania w tym punkcie?  

Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za 

przyjęciem Informacji? 
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- „za” przyjęciem Informacji głosowało 21 radnych. 

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

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21 radnych,  

jednogłośnie przyjęła Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Siedleckiego 

w roku szkolnym 2021/2022. 

 

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

Gorzała przystąpił do realizacji 14 punktu porządku obrad, tj. „Informacja Starosty                                

Siedleckiego dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych za 2021 rok.” Informacja stanowi 

załącznik nr 27 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że przedmiotowa Informacja została Radnym 

dostarczona wraz z zawiadomieniem o sesji oraz że nie podlega ona głosowaniu na Sesji. Po 

czym otworzył dyskusję w tym punkcie. 

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

 

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

Gorzała przystąpił do realizacji 15 punktu porządku obrad, tj. „Informacja Przewodniczącego 

Rady Powiatu w Siedlcach o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 

2021 rok złożonych przez Radnych Powiatu Siedleckiego.” Informacja stanowi załącznik                      

nr 28 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że przedmiotowa Informacja  również została 

radnym dostarczona wraz z zawiadomieniem o sesji oraz że nie podlega ona głosowaniu na 

Sesji. Dodał, iż analizy oświadczeń majątkowych radnych dokonał też Urząd Skarbowy                          

w Siedlcach, który wniósł kilka uwag. Radni, których dotyczyły uwagi zostali 

o tym powiadomieni. Po czym zapytał, czy są pytania w tym punkcie? 

Ponieważ nikt nie miał pytań, punkt ten został wyczerpany. 

 

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

Gorzała przystąpił do realizacji 16 punktu porządku obrad, tj.  „Informacja Przewodniczącego 

Rady”. 

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała poprosił  wszystkich o powstanie i uczczenie 

minutą ciszy zmarłą matkę Radnego Witolda Kąkola. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała poinformował, że Wojewoda Mazowiecki                 

w dniu 17 października 2022 r. przysłał wyniki analizy Oświadczeń majątkowych Starosty                  

Siedleckiego i Przewodniczącego Rady. Wojewoda dokonując analizy ww. oświadczeń                        

majątkowych stwierdził nieprawidłowości w złożonych oświadczeniach. Pismo Wojewody 

Mazowieckiego stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu. 

Następnie poinformował, że: 

 Radna Jolanta Franczuk została odznaczona przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej                       

Andrzeja Dudę -  Medalem Złotym za długoletnią służbę, 

 Radny Jacek Izdebski  otrzymał podziękowania za organizację pomocy humanitarnej                       

Ukrainie od Wójta Gminy Zbuczyn, Wójta Gminy Tarakaniv oraz Wójta Gminy                               

Demydivka, 

 po ostatniej Sesji zostało skierowane zapytanie do Nadzorów Wodnych działających na                     

terenie Powiatu Siedleckiego odnośnie planowanych inwestycji utrzymania wałów                          

przeciwpowodziowych i gromadzenia wody tzw. „mała retencja”. Trzy Nadzory  

(Siedlce, Łosice i Mińsk Mazowiecki) udzieliły już odpowiedzi w tym zakresie.                        

Odpowiedzi te zostały Radnym wysłane na e-maila, 

 uczestniczył w wielu imprezach między innymi w zawodach sportowych                                           

organizowanych przez WLKS Nowe Iganie, Ogólnopolskim Kongresie Zarządców Dróg 

Powiatowych, Inauguracji Roku Akademickiego w UPH. 

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

Radny Bartłomiej Kurkus w imieniu Stowarzyszenia Centrum Edukacyjne Powiatu                    

Siedleckiego oraz Starostwa Powiatowego w Siedlcach i Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” 

zaprosił wszystkich na promocję książki pt. „Reymontówka”, która odbędzie się w dniu                         

27 października 2022 r. o godzinie 18:00 w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”                                       

w Chlewiskach.  

Radny Sławomir Piotrowski poinformował, iż od dnia 17 października br. do 15 listopada br. 

rolnicy mogą składać wnioski do ARiMR o przyznanie pomocy na wymianę azbestowych                 

pokryć dachowych. Ważne, że takie dachy muszą się znajdować na budynkach służących do 

produkcji rolniczej. Maksymalna powierzchnia, do której rolnikom przysługuje wsparcie,                   

wynosi 500 m2, a stawka pomocy to 40 zł/m2. Wymiana musi dotyczyć całego dachu. Dodał, 

że wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, która podlega ubezpieczeniu społecznemu 

rolników z mocy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik lub której 

przyznano płatności bezpośrednie w rozumieniu ustawy o płatnościach w ramach systemów 



10 

 

wsparcia bezpośredniego co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o objęcie 

wsparciem. Zwrócił uwagę, że prowadzony jest też nabór wniosków na dofinansowanie tzw. 

małe przetwórstwo oraz wapnowanie. Zaapelował do mieszkańców Powiatu Siedleckiego, by 

śledzić ministerialne strony ARiMR oraz Ośrodka Doradztwa Rolniczego. 

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała poprosił radnych o aktywne uczestnictwo                          

w uroczystościach z okazji Święta Niepodległości -  11 listopada organizowanych na terenie 

Powiatu Siedleckiego.  

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

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

 

Ad.  17. Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 23 Statutu Powiatu Siedleckiego                                  

o godzinie 10:29 Przewodniczący Rady Powiatu zakończył obrady wypowiadając formułę:  

„Zamykam  XXXVII 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 

 

 

 

 

 


