
RADA POWIATU  

w SIEDLCACH 

 OR.0002.11.2022 

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

odbytej w dniu 24 listopada 2022 roku  

 
 

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

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

 

Następnie poinformował, że sesja została zwołana na wniosek Zarządu Powiatu na podstawie 

art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U.2022.1526). 

Dodał, iż 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 nadmienił, że 

porządek obrad z materiałami otrzymali wszyscy radni wraz z zawiadomieniem o sesji                              

i będzie przedstawiał się następująco:  

1. Otwarcie obrad. 

2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie kworum.  

3. Przyjęcie Protokołu z XXXVII Sesji Rady Powiatu.  

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej                                

Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 2026.  
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5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok                     

Powiatu Siedleckiego.  

6. 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. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 

pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia 

od usunięcia pojazdu na 2023 rok. 

8. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 3. Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała poinformował, że przechodzimy do 

punktu 3 porządku obrad tj. „Przyjęcie Protokołu z XXXVII Sesji Rady Powiatu w Siedlcach.” 

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

- „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 XXXVII Sesji Rady Powiatu w Siedlcach.  

 

Ad. 4. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 4, Przewodniczący Rady Powiatu Marek 

Gorzała przystąpił do realizacji 5 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 4 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. 

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

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

podjęciem przedmiotowej uchwały? 
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- „za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, 

- „przeciw” głosował 1 radny. 

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

 

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

20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/223/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie                               

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

załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 5. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 4, Przewodniczący Rady Powiatu Marek                       

Gorzała przystąpił do realizacji 5 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie 

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

uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

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 20 radnych, 

- „wstrzymał się” od głosu 1 radny. 

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

 

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

20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/224/2022 w sprawie dokonania zmian                            

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

niniejszego protokołu. 

 

Ad. 6. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 5, Przewodniczący Rady Powiatu Marek                      

Gorzała przystąpił do realizacji 6 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 10 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała 

Komisja Budżetu i Komisja Oświaty. Pozytywną opinię wydała również Powiatowa Społeczna 
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Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Siedleckim. Opinia ta stanowi 

załącznik nr 11 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 21 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

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

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/225/2022 w sprawie 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 13 

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 

ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz                   

wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2023 rok.” 

Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała 

Komisja Budżetu oraz Komisja Infrastruktury. Następnie zapytał, czy są pytania w tym punkcie?  

Radny Dariusz Stopa zapytał, czy postepowanie przetargowe na to zadanie jest już                    

zakończone i czy stawki opłat  są oszacowane na podstawie prognozowanych kosztów?  

Skarbnik Powiatu Pelagia Piątek potwierdziła, iż tak.  

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

Po chwili stwierdził, iż nie ma już 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 15 do niniejszego protokołu. 

 

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

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/226/2022 w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych 
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w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2023 rok. Stanowi ona załącznik nr 16 do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. 8. Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 23 Statutu Powiatu Siedleckiego                                  

o godzinie 10:09 Przewodniczący Rady Powiatu zakończył obrady wypowiadając formułę:  

„Zamykam  XXXVIII 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 

 

 

 

 

 


