
RADA POWIATU  

w SIEDLCACH 

 OR.0002.1.2023 

 

PROTOKÓŁ NR XL/2023 
z XL Sesji Rady Powiatu w Siedlcach, 
odbytej w dniu 10 lutego 2023 roku  

 
 

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

wypowiadając formułę: „Otwieram XL 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 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.  

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 XXXIX Sesji Rady Powiatu.  

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

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Siedleckiego na lata 2023 - 2026.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok 

Powiatu Siedleckiego.  

8. Przyjęcie informacji Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o działalności Policji na 

terenie Powiatu Siedleckiego w 2022 roku. 

9. Przyjęcie informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach  

o działalności Straży na terenie Powiatu Siedleckiego w 2022 roku. 

10. Przyjęcie informacji o działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział Siedlce w 2022 

roku. 

11. Przyjęcie informacji o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz 

rolników w 2022 roku. 

12. Przyjęcie informacji na temat realizacji zadań powiatowych powierzonych Miejsko-

Gminnej Bibliotece Publicznej w Mordach.  

13. Przyjęcie informacji o działalności Społecznej Straży Rybackiej w 2022 roku. 

14. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego za 2022 rok. 

15. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu 

Siedleckiego w 2022 roku. 

16. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Powiatu w 2022 roku: 

 Komisji Rewizyjnej, 

 Komisji Budżetu, 

 Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 

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

 Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy, 

 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.   

17. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej za 2022 rok. 

18. Informacja Przewodniczącego Rady. 

19. 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 XXXIX Sesji Rady Powiatu w Siedlcach.” 

Przewodniczący Rady nadmienił, że Protokół z XXXIX 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 XXXIX 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, 

w obecności 21 radnych jednogłośnie przyjęła Protokół z XXXIX 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. 

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 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, „Podjęcie uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata  

2023 – 2026.” Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  
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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 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 XL/239/2023 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2023 – 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 2023 rok Powiatu Siedleckiego”. Projekt tej 

uchwały stanowi załącznik nr 9 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? 

Radny Dariusz Stopa zapytał, czy w zadaniu pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 

nr 3666W na odcinku od ul. Pałacowej w Stoku Lackim do końca m. Grubale wraz  

z opracowaniem dokumentacji projektowej – IV etap” jest wzięte pod uwagę odwodnienie 

drogi. Dodał, iż w tym miejscu jest teren z dużym spadkiem w kierunku torów kolejowych.  

Radny Jan Kuć zapytał, czy planowana budowa instalacji fotowoltaicznej w Domu Pracy 

Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach była uzgadniana z Konserwatorem Zabytków? 

Dodał, iż jego zdaniem instalacja fotowoltaiczna będzie znacząco ingerowała w zabytkowy 

charakter dworu w Chlewiskach.  

Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski odnosząc się do pytania Radnego Dariusza Stopy 

wyjaśnił, iż dopiero po opracowaniu dokumentacji projektowej będzie wiadomo czy potrzebne 

jest odwodnienie tej drogi. Dodał, iż Polska Kolej zakończyła już wszystkie prace budowlane 

na przejeździe kolejowym i wyraziła zgodę na budowę chodnika na nasypie kolejowym.  

Następnie odnosząc się do pytania Radnego Jana Kucia poinformował, że budowa instalacji 

fotowoltaicznej w „Reymontówce” jest uzgodniona z Konserwatorem Zabytków. Został 

wykonany projekt, gdyż inwestycje na obiektach zabytkowych wymagają pozwolenia na 

budowę. Dodał, iż taka instalacja na obiektach zabytkowych nie może być montowana na 
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dachach. Instalacja fotowoltaiczna zostanie posadowiona na gruncie.  

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

Ponieważ nie było więcej 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 10 do niniejszego protokołu. 

 

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

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XL/240/2023 w sprawie dokonania zmian w Uchwale 

Budżetowej na 2023 rok Powiatu Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 11 do niniejszego 

protokołu. 

 

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

Gorzała przystąpił do realizacji 8 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie informacji 

Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o działalności Policji na terenie Powiatu 

Siedleckiego w 2022 roku.” Informacja ta stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że przedmiotową Informację przyjęła Komisja 

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

punkcie. 

Radny Stanisław Kaliński zauważył, iż Komisariat Policji w Skórcu dobrze pracuje, gdyż 

spadła ilość przestępstw. Następnie zapytał, w jaki sposób były realizowane spotkania  

z mieszkańcami, gdyż nie słyszał o takich, a liczby w przestawionej Informacji są znaczące? 

Radny Jan Osiej wyraził niepokój tym, iż przestępstwa kryminalne w 2022 r. na terenie 

Powiatu Siedleckiego wzrosły. Następnie zapytał, czym są spowodowane tak duże ilości 

wypadków drogowych? Dodając, iż co prawda zmalała ich liczba o 35 w stosunku do 2021 r. 

ale i tak jest dość wysoka.  

Radny Jacek Izdebski zapytał, dlaczego tylko na terenie działania Komisariatu Policji  

w Skórcu jest spadek ilości przestępstw, a na terenie działania dwóch pozostałych 

Komisariatów Policji nie ma spadku tylko znaczący wzrost?  

Komendant Miejski Policji w Siedlcach Andrzej Dziewulski odniósł się kolejno do zadanych 

pytań informując, iż spotkania z mieszkańcami odbywały się na sesjach Rad Gmin, jak również 

spotkania profilaktyczne prowadzone w szkołach z uczniami jak i z rodzicami podczas zebrań 

rodzicielskich. Odnosząc się do ilości wypadków drogowych wyjaśnił, iż Policja odpowiada 
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tylko w 7% za wypadki drogowe. Problem ten jest bardzo złożony i składa się na niego choćby 

lepsza infrastruktura drogowa, czy też lepsze samochody. Często drogi powiatowe są 

patrolowane także przez policjantów z wydziału ruchu drogowego. Zaapelował do 

mieszkańców Powiatu Siedleckiego by zgłaszać na Krajową Mapę Zagrożeń faktyczne i realne 

zagrożenia, gdyż zdarzają się zgłoszenia, które okazują się za niezasadne. Odnosząc się do 

pytania Radnego Jacka Izdebskiego wyjaśnił, iż nie zna odpowiedzi, dlaczego na terenie 

jednego Komisariatu Policji jest mniej przestępstw a na terenie drugiego więcej. Wzrosła liczba 

włamań i kradzieży. Dodał, iż obsada policjantów we wszystkich Komisariatach jest pełna, nie 

ma braków kadrowych. Następnie poinformował, iż planowane jest powstanie Posterunków 

Policji w Wodyniach, w Wiśniewie i w Korczewie. Korzystając z okazji podziękował Staroście 

Siedleckiemu, Radzie Powiatu za współfinansowanie zakupu samochodu osobowego typu 

SUV jak i za inne sprzęty uposażenia policji.  

Radny Marian Sekulski zapytał, w którym miejscu w Wodyniach planowane jest powstanie 

Posterunku Policji? 

Komendant Miejski Policji w Siedlcach Andrzej Dziewulski wyjaśnił, że  

w pomieszczeniach po przedszkolu w budynku Gminnego Ośrodka Kultury mieszczącego się 

przy budynku Urzędu Gminy Wodynie. 

Radny Grzegorz Miezianko zapytał, na jakim etapie są uzgodnienia powstania Posterunku 

Policji w Korczewie?  

Komendant Miejski Policji w Siedlcach Andrzej Dziewulski poinformował, iż aby powstał 

nowy Posterunek Policji na danym terenie wymaga to szeregu uzgodnień, choćby 

przeprowadzenie badań ilości przestępstw dokonanych na tym terenie jak i wielu innych. Dodał, 

że samo zapewnienie lokalu nie wystarczy.  

Radny Kazimierz Prochenka zapytał, czy Policja prowadzi badania na temat wzrostu 

wypadków, do których dochodzi na przejściach dla pieszych (na pasach) po wprowadzeniu 

nowego przepisu, który uprawnia pieszych do pierwszeństwa? 

Komendant Miejski Policji w Siedlcach Andrzej Dziewulski wyjaśnił, iż każdy wypadek 

drogowy jest szczegółowo analizowany i jest ustalana jego przyczyna. Następnie dodał, iż 

faktycznie po wprowadzeniu przepisu dającego pierwszeństwo pieszym jest zauważalny duży 

wzrost wypadków z udziałem pieszych. Zaapelował do młodych ludzi o odpowiedzialność  

i zachowanie szczególnej ostrożności na przejściach dla pieszych. Kończąc wypowiedź 

poinformował, że istnieje strona internetowa „Strop agresji”, na której często są zgłoszenia 

nieodpowiedzialnego zachowania pieszych na pasach.  
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Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski odnosząc się do słów Komendanta Policji powiedział, 

iż zarówno piesi jak i duża grupa kierujących nie przestrzega bezpiecznych zasad w pobliżu 

przejść dla pieszych.  

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała zapytał, czy jeszcze ktoś ma pytania? 

Ponieważ nie było już więcej pytań, Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada 

Powiatu w obecności 21 radnych, jednogłośnie przyjęła Informację Komendanta Miejskiego 

Policji w Siedlcach o działalności Policji na terenie Powiatu Siedleckiego w 2022 roku. 

Następnie podziękował Komendantowi Policji za udział w sesji i udzielone odpowiedzi.  

 

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

Gorzała przystąpił do realizacji 9 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie informacji 

Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach o działalności Straży na 

terenie Powiatu Siedleckiego w 2022 roku.” Informacja ta stanowi załącznik nr 13 do 

niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że przedmiotową Informację przyjęła Komisja 

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

punkcie. 

Radny Jan Osiej wyraził słowa uznania dla Komendanta Miejskiego Państwowej Straży 

Pożarnej w Siedlcach jak i dla wszystkich strażaków zarówno zawodowych jak i ochotników.  

Pochwalił między innymi za rozbudowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, za 

sprawnie przeprowadzenie akcji dystrybucji jodku potasu w ramach systemu Obrony Cywilnej 

oraz za przyznanie 747 świadczeń ratowniczych ochotnikom do emerytury.  

Radny Stanisław Kaliński również złożył na ręce Komendanta Miejskiego Państwowej Straży 

Pożarnej w Siedlcach gratulacje za aktywność strażaków w terenie. Następnie zapytał, jak  

w chwili obecnej wygląda sytuacja dokonywania podpaleń przez strażaków, by uzyskać 

wynagrodzenie za udział w akcjach ratowniczych? 

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach Andrzej Celiński 

poinformował, iż Straż Pożarna ma do realizacji bardzo szeroki zakres działania, od  

kontrolno-rozpoznawczej poprzez działalność operacyjną, aż po pomoc innym służbom - 

choćby dystrybucję jodku potasu. Następnie wyjaśnił, iż na terenie Powiatu Siedleckiego są 

dobrze realizowane wszystkie działania.  Na terenie Powiatu Siedleckiego mamy 87 jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym aż 23 w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.  

Bardzo duża aktywność w OSP jest wśród młodzieży. Na terenie Powiatu Siedleckiego działa 

30 drużyn młodzieżowych. 
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Odnosząc się do pytania Radnego Stanisława Kalińskiego poinformował, iż zauważalny jest 

spadek przestępstw dokonywanych przez strażaków w celu uzyskania wynagrodzenia za udział 

w akcjach ratowniczych. Kończąc wypowiedź stwierdził, iż w chwili obecnej dużo środków 

finansowych przeznacza się z budżetu państwa na funkcjonowanie straży pożarnej zarówno 

zawodowej, jak i ochotniczych.  

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy na terenie Powiatu Siedleckiego mamy sprawny 

sprzęt taki jak drabiny, wysięgniki oraz czy planowane są przeglądy techniczne tego sprzętu? 

Komendant Miejski Państwowej Straż Pożarnej w Siedlcach wyjaśnił, iż sprzęt będący na 

wyposażeniu straży nie zagraża zdrowiu i życiu strażaków.  

Radny Jan Osiej zwrócił uwagę na zbyt małą ilość szkoleń podstawowych dla druhów OSP. 

Pan Andrzej Celiński wyjaśnił, iż  system szkoleniowy został rozbudowany o ilość godzin. 

Komenda Miejska Straży w Siedlcach w ciągu danego roku prowadzi 4 szkolenia dla ok. 40 

strażaków. Takie szkolenie trwa ponad 2 miesiące. Dodał, iż na tle Mazowsza, Komenda 

Miejska Straży w Siedlcach jest w czołówce jeśli chodzi o szkolenia.  

Radny Wojciech Biarda podziękował Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży 

Pożarnej w Siedlcach za specjalistyczny sprzęt tj. pojazd ATV służący do poszukiwań ludzi, 

który trafił do OSP w Czuryłach. 

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała zapytał, czy jeszcze ktoś ma pytania w tym 

punkcie? Ponieważ nie było już więcej pytań, Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że 

Rada Powiatu w obecności 21 radnych, jednogłośnie przyjęła Informację Komendanta 

Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach o działalności straży na terenie Powiatu 

Siedleckiego w 2022 roku. Następnie podziękował Komendantowi Straży Pożarnej za udział  

w sesji i udzielone odpowiedzi.  

 

O godz. 10:45 salę obrad opuścili Komendant Miejski Policji w Siedlcach Andrzej Dziewulski 

i Komendant Miejski Państwowej Straż Pożarnej w Siedlcach Andrzej Celiński. 

 

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

realizacji 10 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie informacji o działalności Mazowieckiej Izby 

Rolniczej Oddział Siedlce w 2022 roku.” Informacja ta stanowi załącznik nr 14 do niniejszego 

protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że przedmiotową Informację przyjęła Komisja 

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

punkcie.  
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Ponieważ nikt nie chciał zabrać głosu, Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada 

Powiatu w obecności 21 radnych, jednogłośnie przyjęła Informację o działalności 

Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział Siedlce w 2022 roku. 

 

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

Gorzała przystąpił do realizacji 11 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie informacji  

o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz rolników w 2022 roku.” 

Informacja ta stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że przedmiotową Informację przyjęła Komisja 

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

punkcie.  

Radny Jacek Izdebski zapytał, ile lat trzeba opłacać składkę KRUS by otrzymać emeryturę 

oraz czy można łączyć emeryturę z ZUS z emeryturą z KRUS? 

Kierownik Placówki Terenowej KRUS Siedlce Mariusz Piątek wyjaśnił, iż w Kasie 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego liczy się okresy składkowe. Aby otrzymać emeryturę 

z KRUS okres składkowy musi wynosić 25 lat przy wieku kobiety 60 lat, a mężczyzny 65 lat.  

Odnosząc się do pytania łączenia emerytury z KRUS z emeryturą z ZUS poinformował, iż jest 

taka możliwość tzw. „zbiegówka”. Zachęcił rolników zainteresowanych taka emeryturą, aby   

w pierwszej kolejności złożyli wniosek o naliczenie emerytury w KRUS, w drugiej zaś do ZUS. 

Radny Sławomir Piotrowski zapytał, ile osób skorzystało z nowego przepisu pozwalającego 

rolnikom przechodzącym na emeryturę zachować własność gospodarstwa? 

Kierownik Placówki Terenowej KRUS Siedlce poinformował, iż zainteresowanie tym 

tematem jest duże, ale nie zna konkretnej liczby osób. Zobowiązał się jednak do udzielenia 

pisemnej odpowiedzi na powyższe pytanie.  

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała zapytał, czy jeszcze ktoś ma pytania w tym 

punkcie?  Ponieważ nie było już więcej pytań, Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że 

Rada Powiatu w obecności 21 radnych, jednogłośnie przyjęła Informację o działalności Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz rolników w 2022 roku. 

Następnie podziękował Kierownikowi Placówki terenowej KRUS Siedlce za udział w sesji  

i udzielone odpowiedzi.  

 

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

do realizacji 12 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie informacji na temat realizacji zadań 
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powiatowych powierzonych Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Mordach.” Informacja 

ta stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że przyjęła ją Komisja Oświaty i otworzył 

dyskusję w tym punkcie.  

Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski złożył serdeczne gratulacje dla Pani Marleny 

Soszyńskiej Dyrektor Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Moradach za doskonałe 

realizowanie zadania Powiatu Siedleckiego. Podkreślił zasługi Biblioteki i przypomniał, iż 

Biblioteka w Moradach otrzymała Nagrodę im. Kierbedziów w kategorii „Działalność 

instrukcyjno – metodyczna.” 

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

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

przedmiotowej informacji? 

- „za” przyjęciem Informacji głosowało 21 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

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

jednogłośnie przyjęła Informację na temat realizacji zadań powiatowych powierzonych 

Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Mordach.  

 

O godzinie 10:54 Radny Bartłomiej Kurkus opuścił salę obrad. Od tej chwili w obradach 

Sesji Rady Powiatu w Siedlcach uczestniczyło 20 radnych.  

 

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

do realizacji 13 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie informacji o działalności Społecznej 

Straży Rybackiej w 2022 roku.” Informacja ta stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

Poinformował, że przedmiotowa informacja została przyjęta przez Komisję Rolnictwa, po 

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

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

Rada Powiatu w obecności 20 radnych, jednogłośnie przyjęła Informację o działalności 

Społecznej Straży Rybackiej w 2022 roku. 

 

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

do realizacji 14 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
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prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2022 rok.” Stanowi ono załącznik 

nr 19 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że przedmiotowe sprawozdanie zostało 

przyjęte przez Komisję Budżetu i Komisję 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 20 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 

 

O godzinie 10:55 Radny Bartłomiej Kurkus  wrócił na salę obrad,  Radny Dariusz Stopa  

opuścił salę obrad. Od tej chwili w obradach Sesji Rady Powiatu w Siedlcach uczestniczyło 20 

radnych.  

 

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

jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego za 2022 rok.  

 

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

do realizacji 15 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Siedleckiego w 2022 roku” Stanowi ono załącznik nr 21 

do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała poinformował, że przedmiotowe 

sprawozdanie przyjęła Komisja Infrastruktury. Następnie zapytał, czy ktoś chce zabrać głos  

w tym punkcie? 

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

przedmiotowego sprawozdania?  

- „za” przyjęciem Sprawozdania głosowało 20 radnych. 

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

 

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

jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

Powiatu Siedleckiego w 2022 roku. 
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Ad. 16. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 15, Przewodniczący Rady Powiatu przystąpił 

do realizacji 16 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych 

Komisji Rady Powiatu w 2022 roku.: 

 Komisji Rewizyjnej, (stanowi ono załącznik nr 23 do niniejszego protokołu); 

 Komisji Budżetu, (stanowi ono załącznik nr 24 do niniejszego protokołu); 

 Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, (stanowi ono załącznik nr 25 do 

niniejszego protokołu); 

 Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, (stanowi ono załącznik 

nr 26 do niniejszego protokołu); 

 Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy, (stanowi ono 

załącznik nr 27 do niniejszego protokołu); 

 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. (stanowi ono załącznik nr 28 do niniejszego 

protokołu). 

 

O godzinie 10:57 Radny Dariusz Stopa wrócił na salę obrad. Od tej chwili w obradach Sesji 

Rady Powiatu w Siedlcach uczestniczyło 21 radnych.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż każda Komisja merytoryczna jednogłośnie 

przyjęła przedmiotowe sprawozdanie z własnej działalności w 2022 roku i zaproponował, żeby 

przeprowadzić jedno głosowanie blokowe w sprawie przyjęcia sprawozdań z prac wszystkich 

Komisji merytorycznych, po czym otworzył dyskusję.  

Po chwili stwierdził, iż nie ma chętnych do zabrania głosu i przystąpił do głosowania. Zapytał, 

kto jest za przyjęciem przedmiotowych Sprawozdań? 

- „za” przyjęciem sprawozdań  głosowało 21 radnych. 

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

 

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

jednogłośnie przyjęła Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Powiatu w 2022 roku, 

tj. Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 

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

Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
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Ad. 17. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 16, Przewodniczący Rady Powiatu przystąpił 

do realizacji 17 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdania z realizacji Planu Kontroli 

Komisji Rewizyjnej za 2022 rok.” Stanowi ono załącznik nr 30 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż przedmiotowe Sprawozdanie przyjęła 

Komisja Rewizyjna i zapytał, czy są pytania w tym punkcie? 

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

jest za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania? 

- „za” przyjęciem Sprawozdania  głosowało 21 radnych. 

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

 

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

jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej za 2022 

rok. 

 

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 dokonał podsumowania posiedzeń Rady w 2022 roku 

stwierdzając,  że w Rada Powiatu w Siedlcach miała zaplanowanych  6 posiedzeń,  odbyło się 

natomiast 12 Sesji. Dodał, iż frekwencja obecności została Radnym wysłana wraz z materiałami 

na Sesję. Stanowi ona załącznik nr 32 do niniejszego protokołu. 

Następnie poinformował, iż w okresie międzysesyjnym uczestniczył w wielu imprezach 

organizowanych na terenie Powiatu Siedleckiego między innymi w spotkaniu opłatkowym  

w SOSW w Stoku Lackim, w 103. Rocznicy powstania 18.Dywizji Piechoty, w XX Gali 

Charytatywnej Eurolingua. 

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała przypomniał Radnym o obowiązku złożenia 

oświadczenia majątkowego do dnia 30 kwietnia 2023 r.  według stanu na dzień 31 grudnia 

2022r. wraz z zeznaniem podatkowym PIT. 

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

Radny Sławomir Piotrowski przedstawił informację na temat nowej perspektywy finansowej 

Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027. Zachęcił rolników z terenu Powiatu Siedleckiego 

do korzystania z programów takich jak między innymi: „Ekoschematy”, „Inwestycje  

w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej”, 



14 

 

„Inwestycje w gospodarstwach rolnych przyczyniających się do ochrony środowiska  

i klimatu”, „Rozwój małych gospodarstw oraz Premia dla młodych rolników”.  

Zaapelował do mieszkańców Powiatu Siedleckiego, by śledzili ministerialne strony 

internetowe i strony ARiMR oraz Ośrodków Doradztwa Rolniczego. 

 

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

o godzinie 11:10 Przewodniczący Rady Powiatu zakończył obrady wypowiadając formułę:  

„Zamykam XL 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 


