
RADA POWIATU  

w SIEDLCACH 

 OR.0002.12.2022 

 

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

odbytej w dniu 19 grudnia  2022 roku  

 
 

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

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

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, 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 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.  

Następnie zapytał, czy są jakieś wnioski do porządku obrad? 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że nikt nie zgłosił żadnych wniosków, wobec 

czego porządek obrad będzie przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie kworum.  
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3. Wnioski do porządku obrad.  

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

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na 

lata 2023 – 2026: 

 przedstawienie projektu uchwały, 

 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez 

Zarząd Powiatu w Siedlcach projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy                            

Finansowej na lata 2023 – 2026,             

 dyskusja, 

 głosowanie. 

7. Podjęcie Uchwały Budżetowej na 2023 rok Powiatu Siedleckiego: 

 przedstawienie projektu uchwały, 

 przedstawienie opinii stałych Komisji, 

 przedstawienie wniosków  Klubów Radnych, 

 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez   

Zarząd Powiatu w Siedlcach  projektu uchwały budżetowej na 2023 rok, 

 przedstawienie  stanowiska Zarządu Powiatu  w sprawie opinii stałych Komisji, opinii RIO 

i wniosków Klubów Radnych, 

 dyskusja, 

 głosowanie. 

8. 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. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej                   

Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 2026.  

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

Powiatu Siedleckiego.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2022 roku. 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 

terenie Powiatu Siedleckiego. 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Domanice zadania powiatu z zakresu 

dróg publicznych. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy                    

Zastępczej w Powiecie Siedleckim na lata 2023 – 2025. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wolności i głosu i swobody 

wypowiedzi poprzez media w publikatorach. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zdalnego trybu obradowania na sesjach Rady 

Powiatu w Siedlcach. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu w Siedlcach i Planów Pracy                  

Stałych Komisji Rady Powiatu na 2023 rok. 

18. Informacja Przewodniczącego Rady. 

19. Zamknięcie obrad. 

                           

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

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

Przewodniczący Rady nadmienił, że Protokół z XXXVIII 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 XXXVIII 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 XXXVIII Sesji Rady Powiatu                          

w Siedlcach.  

 

O godzinie 10:05 Radny Sławomir Piotrowski dołączył do obrad. Od tej chwili w obradach 

Sesji Rady Powiatu w Siedlcach uczestniczyło 20 radnych.  

 

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. 
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Następnie otworzył dyskusję w tym punkcie. Zapytał, czy są pytania do Sprawozdania?  

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

Gorzała przystąpił do głosowania i postawił pytanie, kto jest „za” przyjęciem Sprawozdania                      

z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym? 

- „za” przyjęciem Sprawozdania głosowało 20 radnych. 

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

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, iż Rada Powiatu w Siedlcach w obecności 20 

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 w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2023 – 2026: 

 przedstawienie projektu uchwały, 

 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez 

Zarząd Powiatu w Siedlcach projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy                                

Finansowej na lata 2023 – 2026,             

 dyskusja, 

 głosowanie.” 

Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. Następnie zapytał radnych, czy jest potrzeba przedstawiania projektu uchwały? Z sali 

obrad padła odpowiedź, iż nie.  Po czym przystąpił do realizacji podpunktu „przedstawienie 

opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez Zarząd Powiatu                      

w Siedlcach projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 

2026”. Stanowi ona załącznik nr 7 do niniejszego protokołu 

Przewodniczący Rady poinformował, iż wszyscy Radni otrzymali opinie RIO razem                                 

z materiałami na Sesję, po czym przedstawił Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej                     

w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy                     

Finansowej na lata 2023 - 2026.            

Następnie otworzył dyskusję w tym punkcie i zapytał, czy są pytania? 
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Ponieważ nikt nie chciał zabrać głosu, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za                                

podjęciem przedmiotowej uchwały? 

- „za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych. 

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

 

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

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIX/227/2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy                             

Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2023 – 2026. Stanowi ona załącznik nr 9 do                                 

niniejszego protokołu. 

 

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

Gorzała przystąpił do realizacji 7 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie Uchwały Budżetowej 

na 2023 rok Powiatu Siedleckiego: 

 przedstawienie projektu uchwały, 

 przedstawienie opinii stałych Komisji, 

 przedstawienie wniosków  Klubów Radnych, 

 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez   

Zarząd Powiatu w Siedlcach  projektu uchwały budżetowej na 2023 rok, 

 przedstawienie  stanowiska Zarządu Powiatu  w sprawie opinii stałych Komisji, opinii RIO 

i wniosków Klubów Radnych, 

 dyskusja, 

 głosowanie.” 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały                                 

przedmiotowy projekt uchwały. Stanowi on załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.                               

Następnie zapytał, czy wszyscy radni zapoznali się z projektem uchwały? 

Wszyscy radni potwierdzili zapoznanie się z projektem uchwały w związku z czym,                      

Przewodniczący Rady Powiatu przystąpił do realizacji podpunktu „przedstawienie opinii     

stałych Komisji” i poprosił kolejno Przewodniczących stałych Komisji o przedstawianie opinii. 

Przewodniczący Komisji Budżetu Bartłomiej Kurkus poinformował, iż Komisja Budżetu        

w obecności wszystkich członków Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała                            

przedstawiony projekt Uchwały Budżetowej na 2023 r.  
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Piotrowski zakomunikował, iż Komisja                            

Rewizyjna w pełnym składzie jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt Uchwały                          

Budżetowej na 2023 r.  

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Witold Kąkol 

oznajmił, że Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu                      

5 grudnia 2022 r.  w pełnym składzie jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt Uchwały 

Budżetowej na 2023 r.  

Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy               

Jacek Izdebski poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2022 roku                                  

w obecności 6 członków Komisji – 1 członek Komisji był nieobecny - 5 głosami „za”                             

przy 1 głosie  „wstrzymuję się” pozytywnie zaopiniowała projekt Uchwały Budżetowej na 2023 

rok Powiatu Siedleckiego.  

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej                      

Grzegorz Pomikło oznajmił, iż Komisja w pełnym składzie, jednogłośnie pozytywnie                     

zaopiniowała projekt Uchwały Budżetowej Powiatu Siedleckiego na 2023 rok na posiedzeniu 

Komisji w dniu 5 grudnia 2022 r.  

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Klubu PIS Bartłomieja 

Kurkusa o przedstawienie wniosków Klubu. 

Przewodniczący Klubu PIS Bartłomiej Kurkus oznajmił, iż Klub Radnych PIS ocenia                       

pozytywnie projekt Uchwały Budżetowej na 2023 rok z uwagi na fakt zabezpieczenia                    

finansowania zadań powiatu na poziomie bardzo dobrym. Następnie szczegółowo przedstawił 

zaplanowane dochody powiatu z podkreśleniem, że stanowią one ponad 107% planu bazowego 

na 2022 r. Wydatki budżetowe zaplanowane na poziomie ponad 98 mln zł, z czego wydatki                       

majątkowe stanowią ponad 35 mln zł i są w głównej mierze przeznaczone na zadania                                

inwestycyjne. Plan wydatków majątkowych  na 2023 rok zakłada finansowanie realizacji 30 

zadań inwestycyjnych, w tym aż 22 na zadania z zakresu dróg powiatowych, co znacznie                      

poprawi infrastrukturę drogową Powiatu Siedleckiego. W strukturze finansowania zadań                

majątkowych ponad 80% stanowią środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych. Projekt budżetu 

zakłada ustawowy wzrost cen towarów i usług o 9,8%, a także wzrost wynagrodzenia na                       

poziomie 7,8%. 

Podsumowując swoją wypowiedź stwierdził, iż przedstawiony projekt Uchwały Budżetowej na 

2023 rok spełnia wymogi formalno-prawne i jest spójny z Wieloletnią Prognozą Finansową 

Powiatu Siedleckiego na lata 2023 – 2026.  
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Zapewnił, iż Radni Klubu Prawo i Sprawiedliwość jednomyślnie zagłosują za podjęciem 

Uchwały Budżetowej na 2023 rok.  

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała poprosił Przewodniczącego Klubu PSL                  

Dariusza Stopę o przedstawienie wniosków Klubu.   

Przewodniczący Klubu PSL Dariusz Stopa przedstawiając stanowisko Klubu PSL stwierdził, 

iż budżet na 2023 rok został opracowany, zgodnie z ustawą o finansach publicznych.                         

Zaplanowano ponad 98 mln zł po stronie wydatków, dochody także na wysokim poziomie, bo 

ponad 107% planu bazowego 2022 roku, a deficyt planowany w wysokości ponad 14 mln zł 

będzie finansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na 

rachunku bankowym oraz z nadwyżki z lat ubiegłych. Następnie podkreślił, iż Radni z klubu 

PSL zawsze wspierają wszystkie inwestycje, ale dostrzegają, iż niektóre gminy z terenu                       

Powiatu Siedleckiego są nierówno traktowane przy planowaniu inwestycji. Ponowił apel                       

z ubiegłych lat, by wszystkim radnym udostępnić wgląd do planowanych remontów, gdyż jest 

zaplanowana w budżecie na 2023 r pokaźna kwota na ten cel. Po czym zaapelował również do 

Zarządu Powiatu, by w ramach remontów został zaplanowany równomierny rozwój                               

infrastruktury drogowej na terenach wszystkich gmin.  

Podsumowując swoją wypowiedź, stwierdził, iż Radni Klubu PSL przy głosowaniu nad         

uchwaleniem Budżetu na 2023 rok będą głosować indywidualnie, nie mają narzuconej                          

dyscypliny. 

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała poprosił Przewodniczącego Klubu Siedlecka 

Wspólnota Samorządowa Jana Osieja o przedstawienie wniosków Klubu.  

Przewodniczący Klubu Siedlecka Wspólnota Samorządowa Jan Osiej poinformował, iż 

radni z Klubu Siedlecka Wspólnota Samorządowa również pozytywne opiniują projekt                               

budżetu na 2023 rok. Następnie dodał, iż budżet na 2023 rok uwzględnia trudne czasy. Ale jest 

to budżet bardzo stabilny, zadłużenia nie ma, a planowany deficyt ma w całości pokrycie                            

w postaci zaoszczędzonych środków. W projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok                    

uwzględniono realne koszty prowadzenia zadań powiatu na poziomie zapewniającym ciągłość 

pracy jednostek organizacyjnych oraz dalsze podnoszenie standardu dróg powiatowych.                 

Zwrócił uwagę, iż zaplanowany wzrost wynagrodzeń dla pracowników na poziomie 7,8% nie 

pokryje kosztów inflacji i wyraził nadzieję, iż  może w ciągu roku uda się wygospodarować 

środki finansowe na podwyżki dla pracowników. 

Dodał, iż wszystkie wskaźniki pokazują, że budżet jest bardzo dobrze przygotowany, za co 

podziękował Zarządowi Powiatu, Pani Skarbnik oraz wszystkim pracownikom Starostwa                  

Powiatowego w Siedlcach. 
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Podsumowując swoje wystąpienie zapewnił, iż Radni z Klubu Siedlecka Wspólnota                         

Samorządowa będą głosować za podjęciem przedmiotowej Uchwały. 

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała przystąpił do odczytania Uchwały Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd 

Powiatu w Siedlcach projekcie Uchwały Budżetowej na 2023 r. Stanowi ona załącznik nr 11 

do niniejszego protokołu. 

Następnie poprosił Starostę Siedleckiego o przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu                

w sprawie opinii stałych Komisji, opinii RIO i wniosków Klubów Radnych.  

Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski podziękował za wszystkie słowa jakie padły na temat 

projektu budżetu na 2023 r. Następnie odniósł się do przekazywania Radnym informacji                          

o planowanych remontach informując, iż na bieżąco Zarząd Powiatu zgodnie                                                

z zapotrzebowaniem będzie ogłaszał przetargi na remonty dróg powiatowych. Dodał, że 

ogłoszenia o planowanych remontach są publikowane na platformie zamówień publicznych                     

i to nie stanowi żadnej tajemnicy. Załączników w postaci tabel remontowych, w tym zakresie  

nie ma. Jeśli zostaną ogłoszone nabory na remonty dróg z programów Rządowych, czy też 

Unijnych, Zarząd Powiatu na pewno będzie aplikował o takie środki.  

Odnosząc się do kwestii braku zadłużenia, podkreślił, że w chwili obecnej Powiat Siedlecki ma 

leasing na zakup ciągnika, dodając iż raty są stałe, a po spłaceniu leasingu ciągnik przejdzie na 

własność Powiatu Siedleckiego. Może zdarzyć się taka sytuacja, że Zarząd Powiatu zwróci się 

do Rady Powiatu o zaciągnięcie kredytu, gdy zostaną ogłoszone Unijne nabory wniosków na 

inwestycje drogowe. 

Podkreślił, iż wydatki majątkowe na zdania inwestycyjne stanowią ponad 35 mln zł i w dużej 

mierze pochodzą z zewnętrznych źródeł finansowania. 

Następnie wyjaśnił, iż przedstawiony projekt budżetu jest budżetem wyjściowym, i na pewno 

w trakcie roku będą zmiany. Jak wynika z praktyki na każdej Sesji dokonywane są jego zmiany. 

Odnosząc się do kwestii podwyżek dla pracowników Starostwa poinformował, iż pracownicy 

Starostwa, co roku dostają podwyżki, do tego dostają 2 razy w roku nagrody. Aby podnieść 

wynagrodzenie pracownikom Starostwa Powiatowego Zarząd Powiatu musiałby, zrezygnować 

z niektórych inwestycji drogowych. Oczywiście jeśli Rada Powiatu podejmie taką decyzję, tak 

się stanie.  

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała otworzył dyskusję odnośnie projektu 

Uchwały Budżetowej na 2023 rok.  

Radna Magdalena Paczóska podziękowała Staroście Siedleckiemu za realizację ogromnej 
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inwestycji na terenie gminy Mokobody tj. przebudowa drogi powiatowej na odcinku 

Mokobody – Osiny Górne, jak i innych inwestycji na terenie gminy. Złożyła słowa 

podziękowania całemu Zarządowi Powiatu za pozyskiwanie ogromnej ilości środków 

finansowych na realizację zadań z zakresu przebudowy dróg powiatowych. Podziękowania 

skierowała również do Pani Skarbnik, Przewodniczącego Rady Powiatu  do wszystkich 

Radnych, jak i do pracowników Starostwa Powiatowego w Siedlcach.  

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są jeszcze chętni do zabrania głosu w tym           

punkcie? 

Ponieważ nikt nie chciał już zabrać głosu, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za                                

podjęciem Uchwały Budżetowej na 2023 rok? 

- „za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 

- „wstrzymał się od głosu” - 1 radny. 

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

 

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

19 głosami „za” podjęła Uchwałę Budżetową na 2023 rok Powiatu Siedleckiego                                      

Nr XXXIX/228/2022. Stanowi ona załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. Następnie złożył 

gratulację władzom Powiatu.  

 

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 

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 14 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie                  

zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Komisję Oświaty. Dodał, iż projekt uchwały uzyskał 

także pozytywną opinię Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy 

Staroście Siedleckim. Stanowi ona załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. Po czym                     

otworzył dyskusję w tym punkcie. 

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

uchwały? 

- „za” podjęciem uchwały głosowało 20 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 20 radnych,  

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIX/229/2022 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 17 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 zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata                            

2022 – 2026.” Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.  

Poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu                      

i Komisję Infrastruktury, po czym otworzył dyskusję w tym punkcie i zapytał, czy są pytania? 

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

jest za podjęciem przedmiotowej uchwały? 

- „za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych. 

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

 

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

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIX/230/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie 

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

załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 

 

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

realizacji 10 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian                              

w Uchwale Budżetowej na 2022 rok Powiatu Siedleckiego”. Projekt tej uchwały stanowi                     

załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.  

Poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu                      

i Komisję Infrastruktury, po czym otworzył dyskusję w tym punkcie i zapytał, czy są pytania? 

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

jest za podjęciem przedmiotowej uchwały? 

- „za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 radnych,  

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIX/231/2022 w sprawie dokonania zmian w Uchwale 

Budżetowej na 2022 rok Powiatu Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 23 do niniejszego 

protokołu. 

 

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

Gorzała przystąpił do realizacji 11 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie 

ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2022 roku”. Projekt tej uchwały stanowi                         

załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie                             

zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Komisję Infrastruktury. Dodał, iż w dniu 15 grudnia 

2022 r. Zarząd Powiatu wprowadził Autopoprawkę do przedmiotowego projektu uchwały, którą 

wszyscy Radni otrzymali w dniu 15 grudnia 2022 r. Procedujemy projekt uchwały po                     

autopoprawce, po czym otworzył dyskusję w tym punkcie i zapytał, czy są pytania? 

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

jest za podjęciem przedmiotowej uchwały? 

- „za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu. 

 

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

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIX/232/2022 w sprawie ustalenia wydatków                                

niewygasających z końcem 2022 roku. Stanowi ona załącznik nr 26 do niniejszego protokołu. 

 

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

do realizacji 12 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Siedleckiego.” Projekt tej uchwały 

stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie                             

zaopiniowany przez Komisję Oświaty i otworzył dyskusję w tym punkcie.  

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

uchwały? 

- „za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 radnych,  

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIX/233/2022 w sprawie ustalenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 29 

do niniejszego protokołu. 

 

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

do realizacji 13 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie 

Domanice zadania powiatu z zakresu dróg publicznych.” Projekt tej uchwały stanowi                   

załącznik nr 30 do niniejszego protokołu. 

Poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu                      

i Komisję Infrastruktury, po czym otworzył dyskusję w tym punkcie i zapytał, czy są pytania? 

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

jest za podjęciem przedmiotowej uchwały? 

- „za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych. 

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

 

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

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIX/234/2022 w sprawie powierzenia Gminie                               

Domanice zadania powiatu z zakresu dróg publicznych. Stanowi ona załącznik nr 32 do                         

niniejszego protokołu. 

 

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

do realizacji 14 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia                         

Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Siedleckim na lata                      

2023 – 2025.” Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie                             

zaopiniowany przez Komisję 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 20 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu. 

 

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

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIX/235/2022 w sprawie przyjęcia Powiatowego                    
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Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Siedleckim na lata 2023 – 2025. Stanowi 

ona załącznik nr 35 do niniejszego protokołu. 

 

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

do realizacji 15 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji 

w sprawie wolności i głosu i swobody wypowiedzi poprzez media w publikatorach.” Projekt tej 

uchwały stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu. Treść petycji stanowi załącznik nr 

37 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała  poinformował, że stanowisko w sprawie 

petycji wydała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Następnie zapytał, czy ktoś chce zabrać 

głos w tym punkcie? 

Radny Jan Osiej zabierając głos stwierdził, iż jego zdaniem wnoszący petycję chce wykluczyć 

z życia publicznego niektórych publicystów a nawet niektóre instytucje związane z mediami. 

Dodał, że wolne media to kluczowy element demokracji i powinny być rzetelne w realizacji 

swoich zadań.  

O godzinie 10:56 Radna Jolanta Franczuk, Radny Dariusz Stopa i Radny Witold Kąkol  

opuścili salę obrad. Od tej chwili w obradach Sesji Rady Powiatu w Siedlcach uczestniczyło 

17 radnych.  

Radny Jan Osiej kontynuował swoją wypowiedź informując, iż media stały się 4 władzą                      

w państwie. Dodał, iż przez tę petycję chce się wprowadzić monopol na media, próbując                     

narzucić nam swój porządek, a jednocześnie zakłócając harmonię i spokój. Podsumowując 

swoją wypowiedź stwierdził, iż zgadza się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

zawartą w uzasadnieniu do projektu uchwały.  

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są jeszcze chętni do zabrania głosu w tym           

punkcie? 

Ponieważ nikt nie chciał już zabrać głosu, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za                                

podjęciem przedmiotowej uchwały?  

- „za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 17 radnych,  

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIX/236/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie 

wolności i głosu i swobody wypowiedzi poprzez media w publikatorach. Stanowi ona                            

załącznik nr 39 do niniejszego protokołu. 
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Ad. 16. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 15, Przewodniczący Rady Powiatu przystąpił 

do realizacji 16 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia                         

zdalnego trybu obradowania na sesjach Rady Powiatu w Siedlcach.” Projekt tej uchwały                   

stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że wszystkie Komisje pozytywnie                               

zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały i zapytał, czy są pytania w tym punkcie?   

O godzinie 11:00 Radny Witold Kąkol powrócił na salę obrad. Od tej chwili w obradach Sesji 

Rady Powiatu w Siedlcach uczestniczyło  18 radnych. 

Ponieważ nikt nie chciał zabrać głosu, Przewodniczący Rady Powiatu przystąpił do                     

głosowania i zapytał, kto jest za podjęciem przedmiotowej uchwały?  

- „za” podjęciem uchwały 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 podjęła Uchwałę Nr XXXIX/237/2022 w sprawie dopuszczenia zdalnego trybu 

obradowania na sesjach Rady Powiatu w Siedlcach. Stanowi ona załącznik nr 42 do                         

niniejszego protokołu. 

 

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

do realizacji 17 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie Planu Pracy Rady 

Powiatu w Siedlcach i Planów Pracy Stałych Komisji Rady Powiatu na 2023 rok.” Projekt tej 

uchwały stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że wszystkie Komisje pozytywnie                        

zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały i otworzył dyskusję w tym punkcie. 

Po chwili stwierdził, iż nikt nie chce zabrać głosu i zapytał,  kto jest za podjęciem                                 

przedmiotowej uchwały?  

- „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu. 

 

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

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIX/238/2022 w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu                     

w Siedlcach i Planów Pracy Stałych Komisji Rady Powiatu na 2023 rok. Stanowi ona                            

załącznik nr 45 do niniejszego protokołu. 
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Ad. 18. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 17, Przewodniczący Rady Powiatu przystąpił 

do realizacji 18 punktu porządku obrad, tj. „Informacja Przewodniczącego Rady.” 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż Radni otrzymali wiele życzeń świątecznych, 

z którymi można się zapoznać na stanowisku ds. obsługi Rady i Komisji. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała złożył wszystkim Mieszkańcom 

Powiatu Siedleckiego Życzenia Świąteczne i Noworoczne.  

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

Radny Jacek Izdebski poinformował, iż w miejscowości Radzików Wielki kładziona jest 

nawierzchnia asfaltowa przy niesprzyjających warunkach pogodowych, tj. przy wysokim 

mrozie. Skierował  prośbę do Wydziału Dróg o pisemną odpowiedz, czy przy takich warunkach 

atmosferycznych mogą być prowadzone roboty drogowe, w tym kładziona nawierzchnia 

asfaltowa?  

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała potwierdził, iż trwają prace budowlane przy 

rozbudowie drogi w miejscowości Radzików Wielki.  

Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski wyjaśnił, iż niezrozumiała dla niego jest ta sytuacja, 

gdyż wykonawca tej drogi zwrócił się z wnioskiem do Zarządu Powiatu o wydłużenie terminu 

wykonania prac do dnia 30 kwietnia 2023 r. Dodał, że podczas dzisiejszej Sesji wydłużenie 

terminu realizacji tego zadania zostało zaakceptowane przez Radnych w podjęciu Uchwały                     

o wydatkach niewygasających. Zobligował Zastępcę Kierownika Wydziału Dróg do 

wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.  

 

Ad. 19. Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 23 Statutu Powiatu Siedleckiego                                  

o godzinie 11:09 Przewodniczący Rady Powiatu zakończył obrady wypowiadając formułę:  

„Zamykam XXXIX 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 


