OR.0002.9.2019
PROTOKÓŁ NR IX/2019
z IX Sesji Rady Powiatu w Siedlcach,
odbytej w dniu 12 września 2019 roku
w Starostwie Powiatowym w Siedlcach,
ul. Piłsudskiego 40.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała o godzinie 1200 otworzył Sesję
wypowiadając formułę: „Otwieram IX Sesję Rady Powiatu w Siedlcach”.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 19 radnych, co
wobec ustawowego składu Rady, wynoszącego 21 osób stanowi quorum do podejmowania
prawomocnych uchwał, wniosków i wydawania opinii. Nieobecna była Radna Małgorzata
Cepek i Radny Stanisław Kaliński.
(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 zgodnie z art. 15
ust. 1a Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 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 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).
Połączyliśmy punkty zgłoszone we wniosku Zarządu Powiatu z planowaną sesją wrześniową.
Przewodniczący Rady Powiatu powitał zaproszonych gości i media.
(Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).
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 jest potrzeba rozszerzenia porządku obrad o dwa punkty. Po wysłaniu
porządku obrad sesji dotarła do mnie prośba Komendanta Miejskiego Państwowej Straży
Pożarnej w Siedlcach, który chciałby zabrać głos. Wnioskuję również o wprowadzenie
punktu dotyczącego przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej
za okres I półrocza 2019 roku. Komisja Rewizyjna w dniu dzisiejszym przyjęła w/w
sprawozdanie.
Radny Dariusz Stopa zapytał w jakim trybie jest ta sesja zwyczajnym czy nadzwyczajnym?

Przewodniczący Rady Powiatu odpowiedział że obrady są zwołane na wniosek Zarządu
Powiatu na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym. Kolokwialnie mówiąc to jest to tryb nadzwyczajny.
Radny Jan Kuć zapytał dlaczego nie ma punktu dotyczącego sprawozdania z pracy Zarządu
Powiatu?
Przewodniczący Rady Powiatu odpowiedział że sprawozdanie z pracy Zarządu nie musi być
przedstawione na sesji, która została zwołana na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy
o samorządzie powiatowym.
Radny Piotr Dymowski zapytał kiedy będzie sesja zwyczajna?
Przewodniczący Rady Powiatu odpowiedział, że w dniu 5 września br. wpłynął wniosek
Zarządu Powiatu o zwołanie sesji, a planowana sesja miała być również we wrześniu. Zatem
jest to materiał wnioskowany przez Zarząd Powiatu i ten planowany w miesiącu wrześniu.

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał kto jest za wprowadzeniem dwóch dodatkowych
punktów „Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej” oraz „Przyjęcie
sprawozdania z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej za okres I półrocza”?
- „za” wprowadzeniem dwóch dodatkowych punktów 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 dwóch dodatkowych punktów?
- „za” przyjęciem porządku obrad po wprowadzeniu dwóch dodatkowych punktów
głosowało 19 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że dodatkowe punkty będą punktami 4 oraz 12.
Wobec tego porządek obrad przedstawia się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad.
Wnioski do porządku obrad.
Przyjęcie Protokołu z VIII Sesji Rady Powiatu.
Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.
Przyjęcie informacji kierownika Działu Inspekcji Mazowieckiego Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska w Mińsku Maz. odnośnie przedstawienia informacji
o stanie środowiska na obszarze powiatu siedleckiego.
6. Przyjęcie informacji o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu
Siedleckiego przez SP ZOZ w Siedlcach.
7. Przyjęcie informacji o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu
Siedleckiego przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.
8. Przyjęcie informacji o aktualnym zabezpieczeniu podstawowej opieki zdrowotnej
mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez NFZ.

9. Przyjęcie informacji nt. udzielanych świadczeń przez Stację Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Siedlcach mieszkańcom Powiatu Siedleckiego z zakresu
ratownictwa medycznego i świadczenia nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej.
10. Przyjęcie informacji nt. funkcjonowania Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP
w ramach Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorskiego Służb Ratowniczych.
11. Przyjęcie sprawozdania z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego
w Siedlcach na obszarach powiatów: siedleckiego, mińskiego, węgrowskiego,
sokołowskiego, łosickiego i łukowskiego oraz miasta Siedlce za rok 2018; Sprawozdania
z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Mińsku Maz. na obszarze
powiatów: mińskiego, części powiatu garwolińskiego, łukowskiego, otwockiego,
siedleckiego i w niewielkim stopniu część powiatu warszawskiego za rok 2018;
Sprawozdania z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Łosicach na
obszarze powiatu siedleckiego za rok 2018.
12. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej za okres
I półrocza.
13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Stoku Lackim za okres I półrocza 2019 roku.
14. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Stoku Lackim za okres I półrocza 2019 roku.
15. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach za
okres I półrocza 2019 roku.
16. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Siedlcach za okres I półrocza 2019 roku.
17. Przyjęcie sprawozdania z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach
za okres I półrocza 2019 roku.
18. Przyjęcie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Siedleckiego na lata 2019-2022 za I półrocze 2019 roku, przedłożonej uchwałą
Nr XXXVI/94/2019, zmienioną uchwałą Nr XXXVIII/99/2019.
19. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze
2019 roku, przedłożonej uchwałą Nr XXXVI/92/2019 Zarządu Powiatu w Siedlcach,
zmienioną uchwałą Nr XXXVIII/98/2019 Zarządu Powiatu w Siedlcach.
20. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji
kultury pn. Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach za I półrocze
2019 roku, przedłożonej uchwałą Nr XXXVI/93/2019 Zarządu Powiatu w Siedlcach.
21. Przyjęcie informacji o realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON za I półrocze
2019 roku.
22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Siedleckiego na lata 2019-2022.
23. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.
24. 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 2019 roku.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/134/09 Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym
jest Powiat Siedlecki.
26. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie powierzenia gminom z terenu
powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych.
27. Informacja Przewodniczącego Rady
28. Zamknięcie obrad.

Ad. 3.
Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała po wyczerpaniu porządku w punkcie 2,
przystąpił do realizacji 3 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie Protokołu z VIII Sesji Rady
Powiatu”. Przewodniczący Rady nadmienił, że protokół z VIII 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 VIII Sesji Rady Powiatu?
- „za” przyjęciem protokołu głosowało 19 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad. 4.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 3, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 4 punktu porządku obrad, tj. „Informacja Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej.”
Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach Pan Andrzej Celiński powiedział,
że chciałby przedstawić działania Państwowej Straży Pożarnej. PSP działa na rzecz poprawy
bezpieczeństwa. Siedlecka Straż Pożarna obsługuje celowo ponad 2.200 zdarzeń w powiecie
siedleckim i w mieście Siedlce. Są to zdarzenia różnorodne: pożary, podtopienia, zmiany
w przyrodzie, wypadki komunikacyjne. Pod naszym nadzorem są Ochotnicze Straże Pożarne.
Wspieramy OSP w takich działaniach jak odtwarzanie gotowości. To wszystko zostało
wpisane w działanie programowe dotyczące programu współpracy transgranicznej Polska –
Białoruś – Ukraina. Tytuł programu to „Efektywna koordynacja działań ratowniczych
w subregionie ostrołęckim, siedleckim i obwodzie wołyńskim. Beneficjentami tego programu
jest miasto Siedlce, Komenda Miejska PSP, Departament Państwowej Służby Ratowniczej
Ukrainy na Wołyniu i Gmina Korczew, która zakupi sprzęt w postaci samochodu. Wartość
projektu to kwota 1.838.209 Euro, kwota dofinansowania to 1.652.119 Euro. Dofinansowanie
to 90%, a 10% to jest wkład własny. Umowa została podpisana w tym roku.
Chciałbym prosić, aby samorząd również wspierał działania PSP. Skala naszych działań
jest ogromna, a sprzęt jest bardzo kosztowny. Edukujemy również dzieci i młodzież.
Wszystkie nasze działania mają służyć bezpieczeństwu mieszkańców powiatu. Następnie
podziękował za możliwość zabrania głosu.
Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała podziękował za wystąpienie Panu
Andrzejowi Celińskiemu Komendantowi PSP. Stwierdził, że Zarząd Powiatu zastanowi się na
pewno nad tym tematem i przedstawi w tym roku informację Radzie Powiatu.
Ad. 5.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 4 Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 5 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie informacji kierownika
Działu Inspekcji Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
w Mińsku Maz. odnośnie przedstawienia informacji o stanie środowiska na obszarze
powiatu siedleckiego.”
Następnie odczytał pismo z dnia 22 lipca 2019 r. Kierownika Działu Inspekcji
Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, odnośnie przedstawienia

informacji o stanie środowiska na terenie województwa mazowieckiego. Stanowi ono
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował również, że otrzymał pismo od Pana Starosty,
że Zarząd Powiatu na swym posiedzeniu w dniu 7 sierpnia br. postanowił wystąpić
z wnioskiem do Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Warszawie o dokonanie kontroli wysypiska śmieci w Kotuniu, pod kątem
realizacji zaleceń z kontroli wykonanej na zlecenie WIOŚ w Warszawie, przez dr inż. Piotra
Manczarskiego z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej dotyczącej
„Oceny technologii trzech zakładów przetwarzania odpadów zrealizowanej w ramach
czynności kontrolnych WIOŚ w Warszawie.”
Radny Jan Kuć powiedział, że tego drugiego pisma nie ma w materiałach na sesję i chciałby
je zobaczyć.
Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała powiedział, że po sesji pismo zostanie
skserowane i Pan Radny je otrzyma.
Radny Dariusz Stopa powiedział, że po przeczytaniu odpowiedzi WIOŚ poczuł się
zdziwiony i zażenowany, bo świadczy to o nieznajomości przepisów. Jeśli przepisy zmieniły
się 19 stycznia 2019 r, to nie należało występować o informację do WIOŚ. Zapytał co dalej
dzieje się z tematem wysypiska w Kotuniu?
Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski odpowiedział, że Rada uchwaliła Plan Pracy Rady
Powiatu w 2018 roku i była ta informacja w Planie Pracy. Uważam, że nic się takiego nie
stało, że wystąpiliśmy o tę informację do WIOŚ. Nie złamaliśmy żadnych przepisów.
A odnośnie wysypiska w Kotuniu, Marszałek Adam Struzik i Zarząd Województwa
Mazowieckiego wyraził zgodę na rekultywację tego wysypiska. Firma dostała na ten cel
dofinansowanie w kwocie 3.500.000 zł. Rekultywacja ma polegać na przywiezieniu
kolejnych odpadów. Wójt walczy z tym problemem. Natomiast unieważnienie decyzji
Starosty powoduje pustkę prawną i nikt nie może za to odpowiadać. Starostwo Powiatowe
jest w stałym kontakcie ze Stowarzyszeniem „Stop składowisku odpadów w Kotuniu.”
Wystąpiliśmy do Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Warszawie o dokonanie kontroli wysypiska śmieci w Kotuniu, pod kątem
realizacji zaleceń z kontroli wykonanej na zlecenie WIOŚ w Warszawie.
Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała poinformował, aby Przewodniczący
poszczególnych Komisji analizowali plany pracy, gdyż przepisy zmieniają się.
Radny Dariusz Stopa powiedział, że cieszy się że zostało powiedziane to, co mówił przez
ostatnie 4 lata, że z chwilą gdy decyzja została unieważniona Starostwo Powiatowe
w Siedlcach nie ma żadnych możliwości prawnych aby z tym wysypiskiem cokolwiek zrobić.
Wynika z tego, że Pan Radny Kurkus przez 4 lata kłamał żeby zaszkodzić poprzedniemu
Staroście.
Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski powiedział, że Marszałek Województwa
Mazowieckiego Adam Struzik stwierdził, że nieważność decyzji powoduje lukę prawną

i że to Marszałek Województwa nic nie może zrobić, a nie Starosta. Zarzucanie komuś
kłamstwa jest nie na miejscu.
Radny Jan Kuć powiedział, że jest problem również ze składowiskiem w Gręzowie.
Wieczorem nie da się tam przejechać. Prosiłbym, aby w ramach kompetencji, które Pan
Starosta posiada zajął się tym tematem.
Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski powiedział, że nie ma już tych kompetencji, bo
zostały one przesunięte na Marszałka Województwa. Wójt opiniuje decyzję o działaniu
instalacji, jego zamknięciu lub rekultywacji, a wydaje decyzje Marszałek Województwa. Jeśli
chodzi o sprawę w Gręzowie wójt może wystąpić do WIOŚ o kontrolę składowiska.
Radny Bartłomiej Kurkus powiedział, że przedstawiciele Komitetu „Stop składowisku
odpadów w Kotuniu” wielokrotnie spotykali się z Panem Starostą i Zarządem Powiatu, aby
wypracować rozwiązania. Składaliśmy pisma o interpretacje, co znaczy unieważnienie
a uchylenie decyzji. Mieliśmy interpretacje z NSA, że unieważnienie jest dalej idącym
procesem i skutkiem niż uchylenie decyzji. Wielokrotnie w międzyczasie zmieniał się stan
prawny i właścicielski i tym bardziej sprawa ta jest skomplikowana.
Radny Witold Kąkol powiedział, że wskazane byłoby aby skontrolować wszystkie
oczyszczalnie ścieków, mając na uwadze to co stało się ostatnio w Warszawie.
Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są jeszcze pytania? Ponieważ nie było więcej
chętnych do zabrania głosu, stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych, przyjęła
informację kierownika Działu Inspekcji Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska w Mińsku Maz. odnośnie przedstawienia informacji o stanie
środowiska na obszarze powiatu siedleckiego.
Ad.6.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 5, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 6 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie informacji o aktualnym
zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez SP ZOZ
w Siedlcach.” Stanowi ona załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. Następnie zapytał, czy
są pytania?
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził,
że Rada Powiatu w obecności 19 radnych, przyjęła informację o aktualnym zapewnieniu
opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez SP ZOZ w Siedlcach.
Ad.7.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 6, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 7 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie informacji o aktualnym
zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez Mazowiecki
Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.”. Stanowi ona załącznik nr 9 do niniejszego
protokołu. Następnie zapytał, czy są pytania?
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, stwierdził, że Rada Powiatu w obecności
19 radnych, przyjęła informację o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej

mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach
Sp. z o.o.
Ad.8.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 7, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 8 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie informacji o aktualnym
zabezpieczeniu podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu Siedleckiego
przez NFZ”. Stanowi ona załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. Następnie zapytał, czy
są pytania?
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził,
że Rada Powiatu w obecności 19 radnych, przyjęła informację o aktualnym
zabezpieczeniu podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu Siedleckiego
przez NFZ.
Ad.9.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 8, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 9 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie informacji nt. udzielanych
świadczeń przez Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach
mieszkańcom Powiatu Siedleckiego z zakresu ratownictwa medycznego i świadczenia
nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej”. Stanowi ona załącznik nr 11 do niniejszego
protokołu. Następnie zapytał, czy są pytania?
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził,
że Rada Powiatu w obecności 19 radnych, przyjęła informację nt. udzielanych świadczeń
przez Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach
mieszkańcom Powiatu Siedleckiego z zakresu ratownictwa medycznego i świadczenia
nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej”.
Ad.10.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 9, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 10 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie informacji nt.
funkcjonowania Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP w ramach Zintegrowanego
Stanowiska Dyspozytorskiego Służb Ratowniczych”. Stanowi ona załącznik nr 12 do
niniejszego protokołu. Następnie zapytał, czy są pytania?
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził,
że Rada Powiatu w obecności 19 radnych, przyjęła informację nt. funkcjonowania
Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP w ramach Zintegrowanego Stanowiska
Dyspozytorskiego Służb Ratowniczych.
Ad.11.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 10, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 11 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdania z działań
podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Siedlcach na obszarach powiatów:
siedleckiego, mińskiego, węgrowskiego, sokołowskiego, łosickiego i łukowskiego oraz
miasta Siedlce za rok 2018; Sprawozdania z działań podejmowanych na terenie Nadzoru
Wodnego w Mińsku Maz. na obszarze powiatów: mińskiego, części powiatu
garwolińskiego, łukowskiego, otwockiego, siedleckiego i w niewielkim stopniu część
powiatu warszawskiego za rok 2018; Sprawozdania z działań podejmowanych na terenie

Nadzoru Wodnego w Łosicach na obszarze powiatu siedleckiego za rok 2018.” Stanowi
ono załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. Następnie zapytał, czy są pytania?
Radny Dariusz Stopa zapytał o utrzymanie rzek? Stwierdził, że żadna inwestycja nie była
wykonana w Łosicach, żadna konserwacja rzeki. Zapytał z czego to wynika? Czy Wody
Polskie mają okrojony budżet czy jest aż tak dobrze w powiecie, że nie trzeba nic robić?
Pan Grabarski w/z Kierownika Nadzoru Wodnego w Siedlcach Kamila Gajowniczka
odpowiedział, że rzeczywiście w 2018 roku mieliśmy niewielkie środki finansowe do
dyspozycji. Były sytuacje takie, że po przetargach nie zgłosił się żaden wykonawca. W tym
roku wygląda to lepiej. Na chwilę obecną trwają prace konserwacyjne, utrzymaniowe na
czterech zadaniach. Obejmują one 11 rzek na łączną długość 118 km.
W trakcie procedur przetargowych jest 3 rzeki na łączną długość 38 km. Łącznie będzie
konserwowanych 148 km rzek.
Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są jeszcze pytania?
Ponieważ nie było więcej chętnych do zabrania głosu, stwierdził, że Rada Powiatu
w obecności 19 radnych, przyjęła sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie
Nadzoru Wodnego w Siedlcach na obszarach powiatów: siedleckiego, mińskiego,
węgrowskiego, sokołowskiego, łosickiego i łukowskiego oraz miasta Siedlce za rok 2018;
Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Mińsku Maz.
na obszarze powiatów: mińskiego, części powiatu garwolińskiego, łukowskiego,
otwockiego, siedleckiego i w niewielkim stopniu część powiatu warszawskiego za rok
2018; Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Łosicach
na obszarze powiatu siedleckiego za rok 2018.
Ad.12.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 11, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 12 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdania z realizacji
Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej za okres I półrocza.” Stanowi ono załącznik nr 14 do
niniejszego protokołu. Następnie zapytał, czy są jakieś pytania?
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Rady Powiatu przystąpił
do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem sprawozdania?
- „za” przyjęciem sprawozdania głosowało 18 radnych,
-„przeciw” 0
-„wstrzymujący się” 1 radny,

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych,
przy 18 głosach „za”, 1 głosie „wstrzymującym się” i braku głosów „przeciw”, przyjęła
sprawozdanie z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej za okres I półrocza.

Ad.13.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 12, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 13 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdania
z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim za okres
I półrocza 2019 roku.” Stanowi ono 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 przyjęciem sprawozdania?
- „za” przyjęciem sprawozdania głosowało 18 radnych,
-„przeciw” 0
-„wstrzymujący się” 1 radny,

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych,
przy 18 głosach „za”, 1 głosie wstrzymującym się” i braku głosów „przeciw”, przyjęła
sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku
Lackim za okres I półrocza 2019 roku.
Ad.14.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 13, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 14 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdania
z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim za
okres I półrocza 2019 roku.” Stanowi ono załącznik nr 18 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 przyjęciem sprawozdania?
- „za” przyjęciem sprawozdania głosowało 19 radnych.

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych,
19 głosami „za” przyjęła sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim za okres I półrocza 2019 roku.
Ad.15.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 14, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 15 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdania
z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach za okres I półrocza 2019
roku.” Stanowi ono załącznik nr 20 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 przyjęciem sprawozdania?
- „za” przyjęciem sprawozdania głosowało 19 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych,
19 głosami „za” przyjęła sprawozdanie działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Mordach za okres I półrocza 2019 roku.
Ad.16.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 15, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 16 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdania
z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach za okres I półrocza
2019 roku.” Stanowi ono 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 przyjęciem sprawozdania?
- „za” przyjęciem sprawozdania głosowało 19 radnych.

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych,
19 głosami „za” przyjęła sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Siedlcach za okres I półrocza 2019 roku.
Ad.17.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 16, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 17 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdania
z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach za okres I półrocza 2019
roku.” Stanowi ono załącznik nr 24 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 przyjęciem sprawozdania?
- „za” przyjęciem sprawozdania głosowało 19 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych,
19 głosami „za” przyjęła sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu
w Kisielanach za okres I półrocza 2019 roku.
Ad.18.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 17, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 18 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie informacji o kształtowaniu
się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2019-2022 za
I półrocze 2019 roku, przedłożonej uchwałą Nr XXXVI/94/2019, zmienioną uchwałą

Nr XXXVIII/99/2019.” Stanowi ona załącznik nr 26 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 przyjęciem informacji?
- „za” przyjęciem informacji głosowało 18 radnych,
- „przeciw” 1 radny,
-„wstrzymujących się” 0
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych,
przy 18 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, przyjęła
informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego
na lata 2019-2022 za I półrocze 2019 roku, przedłożonej uchwałą Nr XXXVI/94/2019,
zmienioną uchwałą Nr XXXVIII/99/2019.
Ad.19.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 18, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 19 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie informacji o przebiegu
wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2019 roku, przedłożonej uchwałą
Nr XXXVI/92/2019 Zarządu Powiatu w Siedlcach, zmienioną uchwałą
Nr XXXVIII/98/2019 Zarządu Powiatu w Siedlcach.” Stanowi ona załącznik nr 28 do
niniejszego protokołu.
Pozytywną opinię o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku wydała również
Regionalna Izba Obrachunkowa Uchwałą Nr Si.284.2019 Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 września 2019 roku. Stanowi ona załącznik
nr 29 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 przyjęciem informacji?
- „za” przyjęciem informacji głosowało 19 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych,
19 głosami „za” przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Siedleckiego za I półrocze 2019 roku, przedłożonej uchwałą Nr XXXVI/92/2019 Zarządu
Powiatu w Siedlcach, zmienioną uchwałą Nr XXXVIII/98/2019 Zarządu Powiatu
w Siedlcach.
Ad.20.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 19, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 20 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy
Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach za I półrocze 2019 roku, przedłożonej

uchwałą Nr XXXVI/93/2019 Zarządu Powiatu w Siedlcach.” Stanowi ona załącznik
nr 31 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 przyjęciem informacji?
- „za” przyjęciem informacji głosowało 19 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych,
19 głosami „za” przyjęła informację o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA”
w Chlewiskach za I półrocze 2019 roku, przedłożonej uchwałą Nr XXXVI/93/2019
Zarządu Powiatu w Siedlcach.
Ad.21.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 20, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 21 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie informacji o realizacji
zadań finansowanych ze środków PFRON za I półrocze 2019 roku.” Stanowi ona
załącznik nr 33 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 przyjęciem informacji?
- „za” przyjęciem informacji głosowało 19 radnych.

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych,
19 głosami „za” przyjęła informację o realizacji zadań finansowanych ze środków
PFRON za I półrocze 2019 roku.
Ad.22.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 21, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 22 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie Uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata
2019-2022.” Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.
Następnie zapytał, czy są pytania?
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,
-„przeciw” 0
- „wstrzymujących się” 1 radny.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych,
przy 18 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła

Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Siedleckiego na lata 2019-2022. Stanowi ona załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.
O godz. 1310 wyszedł Radny Piotr Dymowski. Od tej pory w obradach bierze udział
18 Radnych.
Ad.23.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 22, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 23 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie
dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Powiatu Siedleckiego.” Projekt tej
uchwały stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu. Następnie zapytał, czy są
pytania?
Radny Dariusz Stopa powiedział, że cieszy się, że udało się pozyskać środki na budowę
drogi powiatowej w Dąbrówce Stany, na którą projekt robiony był jeszcze w poprzedniej
kadencji. Zakres robót jest bardzo duży i moje pytanie brzmi czy powiat wyrobi się w czasie?
Kierownik Wydziału Dróg Bożena Zbieć odpowiedziała, że zgodnie z umową, którą
zawrzemy z Wojewodą będziemy mieli 12 m-cy na realizację zadania. Po sesji zostanie
ogłoszony przetarg i nie ma żadnego zagrożenia, żeby zadanie nie zostało zrealizowane
w czasie.
Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski powiedział, że chciałby pogratulować Wydziałowi
Dróg przygotowania wniosków na inwestycje, które dostały dofinansowanie w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych. Na 51 inwestycji zgłoszonych do Fundusz Dróg
Samorządowych, inwestycja w Dąbrówce Stany zajęła drugie miejsce, ulica Reymonta
w Kotuniu 7 miejsce, a droga Sokołów Podlaski - Paprotnia 16 miejsce. Wszystkie inwestycje
są finansowe w 80% ze środków zewnętrznych, wkład własny to 20%.
Radny Bartłomiej Kurkus w imieniu swoim i mieszkańców powiatu podziękował Panu
Staroście i Zarządowi Powiatu za skuteczność w pozyskiwaniu środków finansowych ze
źródeł zewnętrznych.
Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos?
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 39 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 40 do niniejszego protokołu.

Ad.24 .
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 23, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 24 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 2019
roku.” Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu. Następnie
zapytał, czy są pytania?
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 42 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 18 radnych,
18 głosami „za” podjęła Uchwałę 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 2019 roku. Stanowi ona załącznik nr 43 do
niniejszego protokołu.
Ad.25 .
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 24, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 25 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr XXII/134/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 16 kwietnia 2009 roku
w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Siedlecki.” Projekt tej
uchwały stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu. Następnie zapytał, czy są
pytania?
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 45 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 18 radnych,
18 głosami „za” podjęła Uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/134/09 Rady
Powiatu w Siedlcach z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Siedlecki. Stanowi ona załącznik nr 46 do niniejszego
protokołu.

Ad.26 .
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 25, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 26 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały Rady Powiatu
w Siedlcach w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego zadań
powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych.” Projekt tej uchwały stanowi
załącznik nr 47 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 48 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 18 radnych,
18 głosami „za” podjęła Uchwałę w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu
siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych. Stanowi
ona załącznik nr 49 do niniejszego protokołu.
Ad. 27.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 26, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 27 punktu porządku obrad, tj. „Informacja Przewodniczącego
Rady”.
Przewodniczący Rady Powiatu podziękował Panu Staroście, Kierownikowi Wydziału
Organizacyjnego Pani Jadwidze Będkowskiej, Kierownikowi Wydziału Administracyjno –
Gospodarczego Panu Andrzejowi Skaruzowi oraz wszystkim, którzy przyczynili się do
odremontowania sali konferencyjnej.
Radny Jan Kuć zapytał czy mógłby być punkt na sesji interpelacje i zapytania radnych tak
jak było wcześniej?
Przewodniczący Rady Powiatu odpowiedział, że interpelacje radni mogą składać pisemnie,
jest to zapis ustawowy, a nie wynikający ze Statutu Powiatu Siedleckiego.
Następnie poinformował, że dnia 21 sierpnia 2019 r. wpłynęło pismo od Radcy prawnego
Konrada Cezarego Łakomego dotyczące wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem
Interesów i odczytał treść tego pisma. Stanowi ono załącznik nr 50 do niniejszego protokołu.
Poinformował również, że dnia 13 sierpnia 2019 r. do Przewodniczącego Rady Powiatu
wpłynął wniosek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych
w Siedlcach o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej i nadanie toku procedurze wprowadzenia
w życie Samorządowej Karty Praw Rodzin. Poprosił Kluby Radnych, którzy jeszcze nie
zajęły stanowiska w tej sprawie o spotkanie się i wydanie opinii na ten temat.
Radny Jan Osiej powiedział, że chciałby się wypowiedzieć w imieniu Klubu Radnych
„Siedlecka Wspólnota Samorządowa” na temat podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w tym
zakresie. Uważam, że wprowadzanie przez samorządy tego typu regulacji w formie uchwały
byłoby zbyt daleko posuniętym działaniem, dlatego że niektórzy zarzucają że jest to
przenoszenie wprost zapisów z Samorządowej Karty Praw Rodziny ,więc mam obawy, czy to
nie narusza postanowień aktów wyższego rzędu. Uważam, że musimy do tego podejść bardzo
ostrożnie. Nawet Rzecznik Praw Obywatelskich straszy samorządy, że jak będą podejmować

takie uchwały to będzie zaskarżał je do sądów administracyjnych, bo one są niezgodne
z Konstytucją. Nie mam nic przeciwko Karcie Praw Rodziny, bo tam są piękne idee, ale
musimy uwzględniać tutaj wszystkich i uważam, że lepiej przyjmować stanowiska w takich
kwestiach, a nie podejmować uchwały.
Przewodniczący Rady Powiatu podziękował radnemu za wypowiedź.

Ad. 27.
Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 8 pkt. 6 Statutu Powiatu Siedleckiego o godzinie
1340 Przewodniczący Rady Powiatu zakończył obrady wypowiadając formułę:
„Zamykam IX Sesję zwyczajną Rady Powiatu w Siedlcach”.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczył:

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU
/-/ Marek Gorzała

Protokołowała:
Jolanta Koć

