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PROTOKÓŁ NR VIII/2019
z VIII Sesji Rady Powiatu w Siedlcach,
odbytej w dniu 8 sierpnia 2019 roku
w Urzędzie Gminy Siedlce,
ul. Asłanowicza 10.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała o godzinie 1400 otworzył Sesję
wypowiadając formułę: „Otwieram VIII Sesję Rady Powiatu w Siedlcach”.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział
17 radnych, co wobec ustawowego składu Rady, wynoszącego 21 osób stanowi quorum
do podejmowania prawomocnych uchwał, wniosków i wydawania opinii. Nieobecny był
Radny Bartłomiej Kurkus, Radny Grzegorz Pomikło, Radny Sławomir Piotrowski i Radny
Jacek Izdebski.
(Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
Poprosił radnych o zalogowanie się na urządzenia do głosowania. (Lista zalogowanych
radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała poinformował, że obrady Rady
Powiatu w Siedlcach są zwołane na wniosek Zarządu Powiatu na podstawie art. 15 ust. 7
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511).
Obrady odbywają się wyjątkowo w budynku Urzędu Gminy w Siedlcach, ponieważ w naszej
sali obrad jest remont.
Poinformował również, że zgodnie z art. 15 ust. 1a Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym obrady rady powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie
Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu oraz w inny sposób zwyczajowo
przyjęty.
Przewodniczący Rady Powiatu powitał zaproszonych gości.
(Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).
O godz. 1404 przyszli Radny Sławomir Piotrowski i Radny Jacek Izdebski. Od tej chwili
w sesji bierze udział 19 radnych.

Ad. 2.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 1, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 2 punktu porządku obrad, tj. „Wnioski do porządku obrad”.
Nadmienił, że porządek obrad otrzymali wszyscy radni wraz z zawiadomieniem o terminie
i miejscu sesji.
Następnie stwierdził, że w dniu 31 lipca br. do Rady Powiatu w Siedlcach wpłynęła petycja,
którą należy przekazać staroście według właściwości z zachowaniem terminu 30 dni

i w związku z tym chciałby zgłosić wniosek, aby wprowadzić dodatkowy punkt do porządku
obrad, tj. projekt uchwały w sprawie przekazania petycji. Uzyskał zgodę Pana Starosty na
wprowadzenie dodatkowego punktu.
Przewodniczący Rady Powiatu zapytał kto jest za wprowadzeniem dodatkowego punktu do
porządku obrad?
- „za” wprowadzeniem dodatkowego punktu głosowało 19 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu zapytał kto jest za przyjęciem porządku obrad po
wprowadzeniu dodatkowego punktu „Podjęcie Uchwały w sprawie przekazania petycji’?
- „za” przyjęciem porządku obrad głosowało 19 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że dodatkowy punkt będzie punktem 11. Wobec
tego porządek obrad przedstawia się następująco:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie obrad.
Wnioski do porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Powiatu.
Podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Siedleckiego do stowarzyszenia
Związek Samorządów Polskich.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej
Dom nad Liwcem w Kisielanach-Żmichach oraz zapewnienia wspólnej obsługi
administracyjnej, finansowej, organizacyjnej oraz specjalistycznej.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie nadania statutu placówce opiekuńczo-wychowawczej
Dom na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach-Żmichach oraz zapewnienia wspólnej
obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej oraz specjalistycznej.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Powiatu Siedleckiego do składu
Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Siedlcach.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Mordy zadania powiatu
z zakresu dróg powiatowych.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok
Powiatu Siedleckiego.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie przekazania petycji.
12. Informacja Przewodniczącego Rady.
13. Zakończenie obrad.

Ad. 3.
Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała przystąpił do realizacji 3 punktu porządku
obrad, tj. „Przyjęcie Protokołu z VII Sesji Rady Powiatu”. Przewodniczący Rady
nadmienił, że protokół z VII Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu. Ponieważ do dnia
dzisiejszego nie wpłynęły, co do jego treści, żadne uwagi, ani też wnioski przystąpił do
głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem protokołu z VII Sesji Rady Powiatu?
- „za” przyjęciem protokołu głosowało 19 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych,
jednogłośnie przyjęła protokół z VII Sesji Rady Powiatu.
Ad. 4.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 3, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 4 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie
przystąpienia Powiatu Siedleckiego do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich”.
Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Następnie poprosił
Pana Karola Tchórzewskiego Starostę Siedleckiego o wprowadzenie do tematu.
Starosta Karol Tchórzewski powiedział, że Związek Samorządów Polskich powstał w 2017
roku i w przeciwieństwie do innych związków zrzesza wszystkie jednostki samorządu
terytorialnego, czyli gminy, powiaty, miasta i województwa. Do tej pory Powiat Siedlecki był
zrzeszony w Związku Powiatów Polskich i dalej tak zostanie, ale chcielibyśmy aby Rada
Powiatu wyraziła zgodę również na przystąpienie do Związku Samorządów Polskich. Pomoże
to poznać doświadczenia gmin, miast czy województw na niwie radzenia sobie z podobnymi
problemami. Jeżeli jednak związek ten nie sprawdzi się to możemy z niego wystąpić.
Radny Dariusz Stopa powiedział, że jest to nowy związek, zapoznał się z jego aktywnością
i stwierdził, że w ciągu dwóch lat było zaledwie kilka spraw. Będziemy musieli płacić
składkę i moja propozycja jest taka, żeby za bardzo się nie spieszyć i zobaczyć ile
samorządów wejdzie do tego związku. Taki argument, że poznamy lepiej działanie innych
samorządów nie do końca do mnie przemawia, z tego względu, że każdy szczebel samorządu
ma swoje sprawy i problemy. Gminy będą walczyły o to, co jest dobre dla gmin, powiaty co
jest dobre dla powiatów, a województwa o to aby dla siebie wynegocjować jak najlepsze
warunki. Mam obawy, czy związek będzie dobrze reprezentował sprawy naszego powiatu.
Starosta Karol Tchórzewski odpowiedział, że działalności tego związku przyglądamy się
od miesiąca marca. Związek Samorządów Polskich organizuje spotkania, na które byłem
zapraszany, z ministrami m.in. było już spotkanie z Ministrem Suskim, Ministrem
Adamczykiem, Ministrem Finansów Banasiem. Było również spotkanie w sprawie funduszu
dróg samorządowych. Przypominam, że my nie występujemy ze Związku Powiatów Polskich,
tylko chcemy również przystąpić do Związku Samorządów Polskich z tego względu, że my
nie konkurujemy z gminami w żaden sposób o fundusze, ale raczej współpracujemy. Koszty
od momentu przystąpienia w tym roku będą niewielkie, ok 2.500 zł. Natomiast koszty

w Związku Powiatów Polskich są większe bo ponad 16.000 zł rocznie. Podtrzymuje prośbę
do radnych o zagłosowanie za przystąpieniem do związku.
Radny Sławomir Piotrowski uważa, że powinniśmy podjąć tę uchwałę i przystąpić do
związku. Związek ten istnieje od dwóch lat i nie możemy oczekiwać, że zrobi tyle ile
związek, który istnieje od długiego czasu. Będziemy w kolejnym związku, w którym
będziemy mogli rozmawiać o sprawach powiatu i zgłaszać sprawy naszych mieszkańców na
dodatkowych forach.
Radny Jan Osiej uważa, że warto należeć do różnych stowarzyszeń. Składka roczna to koszt
ok. 8000 zł. Rząd traktuje te stowarzyszenia jako klub dyskusyjny i często te stowarzyszenia
są pewną inspiracją. W wyniku spotkań inicjują się różne rzeczy, tworzy się lepsze projekty
ustaw dla dobra samorządu. Ważne jest aby tworzyły się dobre inicjatywy legislacyjne, które
rząd będzie wdrażał.
Ponieważ nie było więcej chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Rady Powiatu
przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia
Powiatu Siedleckiego do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich ?
- „za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych,
- „przeciw” 1 radny,
- „wstrzymujący się” 2 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych,
16 głosami „za”, 1 głosie „przeciw” i 2 głosami „wstrzymującymi się” podjęła Uchwałę
w sprawie przystąpienia Powiatu Siedleckiego do stowarzyszenia Związek Samorządów
Polskich. Stanowi ona załącznik nr 9 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
utworzenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Dom nad Liwcem w KisielanachŻmichach oraz zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej,
organizacyjnej oraz specjalistycznej”. Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 10 do
niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że procedujemy nie nad materiałem, który radni
otrzymali wcześniej tylko przed samą sesją, uwzględniający poprawki dotyczące
sformułowań gramatycznych i znaków interpunkcyjnych, zgłoszonych przez Radną Jolantę
Franczuk. Następnie zapytał Radną Jolantę Franczuk, czy uwagi przez Panią Radną
sugerowane są uwzględnione w projekcie uchwały?
Radna Jolanta Franczuk odpowiedziała, że są uwzględnione. Powiedziała, że zgłosiła
poprawki do sformułowań gramatycznych i interpunkcji, a nie odnosiła się do strony
merytorycznej. Chciałaby jednak zwrócić uwagę, że w rozdziale 1 §2 ust. 5 statutu Domu nad
Liwcem jest sformułowanie „Dziecko, o którym mowa w ust. 3, może przebywać w Placówce

do uzyskania pełnoletności.” W ust. 3 natomiast jest mowa o placówce, a nie dziecku, dlatego
proponuję zostawić tylko sformułowanie „Dziecko może przebywać w Placówce do
uzyskania pełnoletności.”
Starosta Karol Tchórzewski odpowiedział, że w ust. 5 chodzi o dziecko, które jest
wymienione w ust. 3 i nie zmieniałby tego zdania, ale jeśli radni uważają inaczej to proponuje
przegłosować projekt uchwały z poprawką.
Starosta Karol Tchórzewski zaproponował zmianę kolejności zdania w rozdziale 1 §2 ust. 3
statutu Domu nad Liwcem: „Dziecko przebywające w Placówce ma zapewnioną całodobową
opiekę i wychowanie. …”
Radna Jolanta Franczuk powiedziała, że to co zaproponował teraz Pan Starosta jest formą
poprawną.
Ponieważ nie było więcej chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Rady Powiatu
przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem uchwały łącznie z poprawką
w rozdziale 1 §2 ust. 3 statutu Domu nad Liwcem w brzmieniu: „Dziecko przebywające
w Placówce ma zapewnioną całodobową opiekę i wychowanie. …”?
- „za” podjęciem uchwały wraz z wprowadzoną poprawką głosowało 19 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych,
19 głosami „za” podjęła Uchwałę w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo –
Wychowawczej Dom nad Liwcem w Kisielanach-Żmichach oraz zapewnienia wspólnej
obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej oraz specjalistycznej. Stanowi ona
załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Radny Piotr Dymowski wyszedł z sali obrad o godz. 1428 Od tej chwili w sesji bierze udział
18 radnych.
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 nadania
statutu placówce opiekuńczo-wychowawczej Dom na Zielonym Wzgórzu w KisielanachŻmichach oraz zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej,
organizacyjnej oraz specjalistycznej”. Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 13 do
niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady powiedział, że tak jak poprzednio również
procedujemy nad projektem uchwały otrzymanym tuż przed sesją uwzględniającym poprawki
sformułowań gramatycznych i interpunkcję. Następnie zapytał Radną Jolantę Franczuk czy
wszystkie uwagi zostały uwzględnione?
Radna Jolanta Franczuk powiedziała, że jej uwagi zostały uwzględnione, aczkolwiek tak
jak w poprzednim projekcie uchwały należałoby zmienić kolejność w zdaniu w rozdziale 1 §2

ust. 3 statutu Domu na Zielonym Wzgórzu, gdyż jest to taka sama treść jak w poprzedniej
uchwale.
Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są jeszcze pytania do tego punktu? Ponieważ nie
było więcej pytań, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem uchwały z taką
samą poprawką w tekście jaka była w poprzedniej uchwale?
- „za” podjęciem uchwały wraz z poprawką głosowało 18 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 18 radnych,
18 głosami „za” podjęła Uchwałę w sprawie nadania statutu placówce opiekuńczowychowawczej Dom na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach-Żmichach oraz zapewnienia
wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej oraz specjalistycznej.
Stanowi ona załącznik nr 15 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 wyboru
przedstawicieli Powiatu Siedleckiego do składu Rady Społecznej działającej
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach”. Projekt tej
uchwały stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. Następnie zapytał, czy są
pytania?
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Rady Powiatu przystąpił do
głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem uchwały?
- „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 18 radnych,
18 głosami „za” podjęła Uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Powiatu Siedleckiego
do składu Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Siedlcach. Stanowi ona załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

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
wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości”. Projekt tej
uchwały stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. Następnie zapytał, czy są
pytania?

Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Rady Powiatu przystąpił do
głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem uchwały?
- „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych.

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 18 radnych,
18 głosami „za” podjęła Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości. Stanowi ona załącznik nr 21 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
powierzenia Miastu i Gminie Mordy zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych”.
Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. Następnie zapytał, czy
są pytania?
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Rady Powiatu przystąpił do
głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem uchwały?
- „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 18 radnych,
18 głosami „za” podjęła Uchwałę w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Mordy zadania
powiatu z zakresu dróg powiatowych. Stanowi ona załącznik nr 24 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
dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Powiatu Siedleckiego. Projekt tej
uchwały stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu. Następnie zapytał, czy są
pytania?
Radny Dariusz Stopa powiedział, że na sesji w marcu rozmawialiśmy o dofinansowaniu
dróg przez gminy. Zapytał jak to teraz wygląda?
Starosta Karol Tchórzewski odpowiedział, że jeśli chodzi o chodniki zostało podtrzymane
dofinansowanie 50:50, a jeśli chodzi o fundusz dróg samorządowych i remonty dotyczące
usuwania klęsk żywiołowych to zostało ustalone, że jest to minimum 5% po stronie gminy.
Jeśli gmina chce dofinansować więcej to takie dofinansowanie przyjmiemy z otwartymi
ramionami.

Radny Dariusz Stopa zapytał jeszcze czy został złożony wniosek na drogę Przesmyki –
Pniewiski bo jest ona w fatalnym stanie.
Starosta Karol Tchórzewski odpowiedział, że Wojewoda zmienił kryteria przyznawania
środków na usuwanie skutków klęsk powodziowych. Muszą być spełnione warunki nie tylko
stanu drogi, ale też więcej niż 30 mm opadów w danym miejscu i uczestnictwo
przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej. Nie jest to takie proste żeby złożyć wniosek, ale
jak będą warunki i komisja weryfikacyjna uzna, że spełnione są wszystkie warunki to taki
wniosek złożymy.
Radny Jan Osiej powiedział, że chciałby przekazać kilka miłych słów od mieszkańców
okolicznych pól na ręce Pana Starosty. Składam podziękowania w imieniu mieszkańców za
wycinkę krzaków przy drodze powiatowej z Nowego Opola od skrzyżowania do cmentarza.
Ponieważ nie było więcej chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Rady Powiatu
przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem uchwały?
- „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 18 radnych,
18 głosami „za” podjęła Uchwałę w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej
na 2019 rok Powiatu Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 27 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
przekazania petycji”. Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.
Złożona petycja zgodnie z właściwością zostanie przekazana do Starosty Siedleckiego.
Chodzi o dotrzymanie terminu i dlatego projekt tej uchwały został wprowadzony na dzisiejsze
obrady rady.
Przewodniczący Rady Powiatu przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem
uchwały w sprawie przekazania petycji?
- „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych.

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 18 radnych,
18 głosami „za” podjęła Uchwałę w sprawie przekazania petycji. Stanowi ona załącznik
nr 30 do niniejszego protokołu.

Ad. 12.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 11, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 12 punktu porządku obrad, tj. „Informacja Przewodniczącego
Rady”.
Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęły podziękowania od księdza Antoniego
Pacyfika Dydycza Biskupa Seniora Diecezji Drohiczyńskiej za udział w uroczystościach,
w których brał dwukrotnie udział (załącznik nr 31 do niniejszego protokołu). Przypomniał,
że wpłynęła skarga kasacyjna, z której dokumentacją można się zapoznać (załącznik nr 32
do niniejszego protokołu). Poinformował również, że do Urzędu Skarbowego zostały złożone
wszystkie oświadczenia majątkowe i na chwilę obecną nie ma żadnych uwag co do ich
poprawności. Przewodniczącemu Klubu Siedleckiej Wspólnoty Samorządowej przypomniał
o konieczności uzupełnienia reprezentantów klubu w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
gdyż art. 16 ust. 2 oraz art. 16a ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym nakłada obowiązek,
aby w komisji byli reprezentanci wszystkich klubów.
Przewodniczący Rady zaprosił wszystkich, a szczególnie radnych na Powiatowe Dożynki,
które odbędą się na terenie gminy Zbuczyn w Krzesku Majątku dnia 25 sierpnia br.
Radny Sławomir Piotrowski zaprosił w imieniu współorganizatorów na Międzynarodowe
Dni z Doradztwem Rolniczym w dniach 7-8 września br. na Błoniach Siedleckich.
Organizatorami tego przedsięwzięcia jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
Starostwo Powiatowe w Siedlcach, Miasto Siedlce, Federacja Hodowców Bydła, Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4.
Starosta Karol Tchórzewski podziękował Panu Henrykowi Brodowskiemu Wójtowi Gminy
Siedlce za udostępnienie sali obrad i zaprosił wszystkich mieszkańców na Powiatowe
Dożynki w dniu 25 sierpnia br.
Ad. 13.
Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 8 pkt. 6 Statutu Powiatu Siedleckiego o godzinie
1455 Przewodniczący Rady Powiatu zakończył obrady wypowiadając formułę:
„Zamykam VIII Sesję Rady Powiatu w Siedlcach”.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczył:
PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU
/-/ Marek Gorzała
Protokołowała:
Monika Mróz

