OR.0002.10.2019
PROTOKÓŁ NR X/2019
z X Sesji Rady Powiatu w Siedlcach,
odbytej w dniu 25 października 2019 roku
w Starostwie Powiatowym w Siedlcach,
ul. Piłsudskiego 40.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała o godzinie 1300 otworzył Sesję
wypowiadając formułę: „Otwieram X Sesję Rady Powiatu w Siedlcach”.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 18 radnych, co
wobec ustawowego składu Rady, wynoszącego 21 osób stanowi quorum do podejmowania
prawomocnych uchwał, wniosków i wydawania opinii. Nieobecny był Radny Jacek Izdebski,
Radny Marian Sekulski i Radny Sławomir Piotrowski.
(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 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 i media.
(Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).
O godz. 13.04 przyszedł Radny Jacek Izdebski. Od tej chwili w obradach 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 zapytał, czy ktoś chciałby zgłosić jakieś wnioski do porządku
obrad?
Ponieważ nikt nie zgłosił innych wniosków, porządek obrad przedstawia się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad.
Wnioski do porządku obrad.
Przyjęcie Protokołu z IX Sesji Rady Powiatu.
Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.
Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Powiatowej Strategii Rozwiazywania Problemów
Społecznych na lata 2011 – 2020” w roku 2018.
6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań w zakresie przebudowy i utrzymania dróg
powiatowych w roku 2019.

7. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Siedleckiego w roku
szkolnym 2018/2019.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Siedleckiego na lata 2019 – 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok
Powiatu Siedleckiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego
Publicznego Gimnazjum Specjalnego wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie
pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia
od usunięcia pojazdu na 2020 rok.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu
siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
w Siedlcach.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Powiatu w Siedlcach.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym wniesionej przez
CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy.
17. Informacja Starosty Siedleckiego na temat wyników przeprowadzonej analizy oświadczeń
majątkowych za 2018 rok.
18. Informacja Przewodniczącego Rady:
- informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych
Powiatu Siedleckiego.
19. 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 IX Sesji Rady
Powiatu”. Przewodniczący Rady nadmienił, że protokół z IX 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 IX Sesji Rady Powiatu?
- „za” przyjęciem protokołu głosowało 19 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała stwierdził, iż Rada Powiatu w obecności
19 radnych, jednogłośnie przyjęła Protokół z IX Sesji Rady Powiatu w Siedlcach.
O godz. 13.07 przyszedł Radny Sławomir Piotrowski. Od tej chwili w obradach sesji
bierze udział 20 radnych.

Ad. 4.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 3, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 4 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdania z pracy
Zarządu Powiatu”. Stanowi ono załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Następnie zapytał,
czy są pytania?
Radny Dariusz Stopa stwierdził, że na str. 68 sprawozdania pkt 8 brzmi: „Podjęcie uchwały
w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek
zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej”. Zapytał o jaką drogę chodzi?
Starosta Karol Tchórzewski odpowiedział, że Wójt Gminy Korczew zgłosił zdarzenie, które
nosi znamiona klęski żywiołowej i w związku z tym została powołana komisja. Poprosił
Panią Bożenę Zbieć Kierownika Wydziału Dróg o wyjaśnienia odnośnie przebiegu drogi.
Kierownik Wydziału Dróg Bożena Zbieć odpowiedziała, że jest to droga Siedlce –
Korczew w miejscowości Bartków i ścieżka rowerowa w miejscowości Bużyska.
Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są jeszcze pytania?
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
przyjęciem sprawozdania?
- „za” przyjęciem sprawozdania głosowało 20 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 radnych,
20 głosami „za” przyjęła sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu.
Ad. 5.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 4 Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 5 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdania z realizacji
„Powiatowej Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych na lata 2011 – 2020”
w roku 2018”. Stanowi ono załącznik nr 7 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 20 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 radnych,
20 głosami „za” przyjęła sprawozdanie z realizacji „Powiatowej Strategii Rozwiazywania
Problemów Społecznych na lata 2011 – 2020” w roku 2018.
Ad.6.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 5, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 6 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdania z realizacji

zadań w zakresie przebudowy i utrzymania dróg powiatowych w roku 2019.” Stanowi
ono załącznik nr 9 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 20 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 radnych,
20 głosami „za” przyjęła sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie przebudowy
i utrzymania dróg powiatowych w roku 2019.
Ad.7.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 6, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 7 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie informacji o stanie
realizacji zadań oświatowych Powiatu Siedleckiego w roku szkolnym 2018/2019”.
Stanowi ona załącznik nr 11 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 20 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 radnych,
20 głosami „za” przyjęła informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu
Siedleckiego w roku szkolnym 2018/2019.
Ad.8.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 7, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 8 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2019
– 2022”. Stanowi ona załącznik nr 13 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 20 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 radnych,
20 głosami „za” podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2019 – 2022. Stanowi ona załącznik nr 15 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
dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Powiatu Siedleckiego”. Stanowi
ona załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. Następnie zapytał, czy są pytania?
Radny Dariusz Stopa zapytał czy subwencja oświatowa pokryła w całości koszty podwyżek
dla nauczycieli? Czy na 3 przetargi na drogi, które są ogłoszone na stronie BIP są
zabezpieczone pieniądze? Co z projektowaniem drogi od Golic przez Błogoszcz do
miejscowości Pruszynek? Można byłoby zgłosić się do Wójta Gminy Siedlce
o dofinansowanie do tej drogi. Mieszkańcy na tę drogę czekają i moje pytanie w związku
z tym czy w przyszłym roku uda się tę drogę zrobić?
Na stronie powiatu jest zamieszczona informacja, że Powiat Siedlecki zajął 10 miejsce
w Polsce pod kątem inwestycji na 1 mieszkańca w rankingu gazety samorządowej Wspólnota.
Tylko nie jest zamieszczone za jakie lata. Pozwoliłem sobie zajrzeć do tej gazety i jest to za
lata 2016 – 2018. Należałoby rzetelnie zapisywać takie informacje. Uważam też, że
w artykule zamieszczonym w gazecie „Życie Siedleckie” jest bardzo dużo nieścisłości.
W artykule tym jest porównanie budżetu powiatu z projektem budżetu powiatu na 2019 rok.
Należy porównywać budżety uchwalone, a nie projekty, które ulegają zmianie. Pracownik
piszący artykuły na stronę powiatu i do mediów powinien opierać się na prawdzie.
Radny Sławomir Piotrowski zawnioskował, aby obradować zgodnie ze Statutem Powiatu.
§ 9 Statutu mówi, że interpelacje i zapytania Radnych kieruje się odpowiednio do Zarządu
Powiatu albo Komisji Rady, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady. Adresatami
wniosków i zapytań jest Starosta i Pan Przewodniczący. Sądzę, że warto zrobić szkolenie dla
radnych, którzy nie znają Statutu.
O godz. 13.30 wyszedł Radny Kazimierz Prochenka. Od tej chwili w obradach sesji
bierze udział 19 radnych.
Skarbnik Powiatu Pelagia Piątek odpowiedziała, że jeśli chodzi o pierwsze pytanie
Radnego Dariusza Stopy to dostaliśmy bardzo małą subwencję w kwocie 143.697 zł na
4 miesiące. Rozdzieliliśmy zgodnie z zapotrzebowaniem naszych jednostek. Subwencja
w pełni pokryła skutki podwyżek dla nauczycieli. W kwestii drugiego pytania przetarg został
zawieszony na 3 zadania. Przed podpisaniem umowy z wykonawcą możemy wprowadzać
zmiany w zawieszonych przetargach, także nie naruszyliśmy dyscypliny finansów
publicznych. Będziemy podpisywali umowy z wykonawcami z terminem wykonania
12 miesięcy.
Starosta Karol Tchórzewski powiedział, że jeśli chodzi o drogę Błogoszcz – Pruszynek to
jest już jeden projekt na I etap w Pruszynie. Całe wykonanie zadania to kwota 20 mln zł. Jeśli
będzie zgoda Rady to zgłosimy to zadanie do Funduszu Dróg Samorządowych do wykonania
na 2021 rok. W momencie kiedy otrzymamy dofinansowanie, to zrobimy projekt na kolejny
etap zadania.
Kolejną rzeczą jest to, że opinia co do artykułów jest to Pana Radnego subiektywne zdanie.
Myślę, że każdy może zapoznać się z artykułem i wyrazić swoją opinię.

Radny Dariusz Stopa odpowiedział, że na przyszłość proponuje punkt wolne wnioski,
w którym można byłoby się wypowiedzieć, ponieważ nie wszystkie zapytania to są
interpelacje.
Radny Jan Osiej wyraził opinię, żeby wspólnie z Wójtem Gminy Siedlce złożyć projekt
i wykonać chodnik dla mieszkańców w ciągu drogi Golice Pruszynek, aby piesi czuli się
bezpiecznie. Sprawa ciągnie się już od 2014 roku. Cały czas mówiono, że chodnik się
projektuje. Minęło 4 lata i mam nadzieję, że inwestycja ta zostanie zrealizowana.
Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała zapytał, czy są jeszcze pytania?
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
podjęciem uchwały?
- „za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych,
19 głosami „za” podjęła uchwałę w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na
2019 rok Powiatu Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu oddał głos Panu Henrykowi Brodowskiemu Wójtowi Gminy
Siedlce, który wcześniej poprosił o udzielenie głosu na obecnej sesji.
Wójt Gminy Siedlce Pan Henryk Brodowski powiedział, że współpraca Gminy Siedlce
z powiatem przebiegała do tej pory na warunkach partnerskich i chciałby, aby dalej tak było.
Gmina dokłada się do prawie każdej drogi powiatowej budowanej na terenie Gminy Siedlce.
Mam gorącą prośbę do Pana Starosty i do Rady Powiatu, aby uwzględnić w budżecie na 2020
rok projekt ul. Długiej, drogę od miejscowości Strzała przez Purzec do Gminy Suchożebry.
Zakończyliśmy tam kanalizację w tym roku. Gmina Siedlce do tej inwestycji dołoży się.
Natomiast ciąg drogowy Błogoszcz – Pruszynek zwiększyłby bezpieczeństwo dla pieszych
i rowerzystów oraz dla dzieci ze szkoły w Stoku Lackim i w Pruszynie. Mnie bardzo na tym
zależy i Gmina Siedlce dołoży pieniędzy do tych wniosków.
Przewodniczący Rady Powiatu podziękował za zabranie głosu Panu Henrykowi
Brodowskiemu Wójtowi Gminy Siedlce.
Radny Piotr Dymowski zgłosił do budżetu powiatu na 2020 rok wykonanie drogi Przesmyki
– Łęczycki. To jest powiat rolniczy. A Zarząd Powiatu zdjął wykonanie tej drogi z budżetu.
Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że to nie jest czas, aby dyskutować o życzeniach
radnych.
Starosta Karol Tchórzewski powiedział, że projekt budżetu na 2020 rok nie jest jeszcze
gotowy. Mamy czas do 15 listopada i wtedy będziemy dyskutować o inwestycjach na
przyszły rok.

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
programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”. Stanowi ona
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 19 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych,
19 głosami „za” podjęła uchwałę w sprawie programu współpracy Powiatu Siedleckiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2020. Stanowi ona załącznik nr 21 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
stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum
Specjalnego wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Stoku Lackim”. Stanowi ona 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 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” podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności
dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Specjalnego wchodzącego w skład
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim. Stanowi ona
załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
Ad.12.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 11, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 12 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie
ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi
oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na
2020 rok”. Stanowi ona załącznik nr 25 do niniejszego protokołu. Następnie zapytał, czy są
pytania?

Radny Dariusz Stopa zapytał czy to są stawki maksymalne?
Kierownik Wydziału Komunikacji Marek Furman odpowiedział, że tak.
Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są jeszcze pytania?
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
podjęciem uchwały?
- „za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych,
19 głosami „za” podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie
i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych
w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2020 rok. Stanowi ona załącznik
nr 27 do niniejszego protokołu.
Ad.13.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 12, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 13 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego zadań powiatu
z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych”. Stanowi ona załącznik nr 28 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 19 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych,
19 głosami „za” podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie powierzenia gminom
z terenu powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg
powiatowych. Stanowi ona załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.
Ad.14.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 13, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 14 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie
uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Siedlcach”. Stanowi ona
załącznik nr 31 do niniejszego protokołu. Następnie powiedział, że w projekcie uchwały nie
został uwzględniony skład liczbowy Komisji, dlatego zgłasza autopoprawkę w § 1
w brzmieniu: „Rozszerza się skład Komisji Rewizyjnej do 6 osób i powołuje się do składu
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Siedlcach Radnego Jana Osieja”.
Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są pytania?
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
podjęciem uchwały wraz z wprowadzoną autopoprawką?

- „za” podjęciem uchwały wraz z wprowadzoną autopoprawką 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” podjęła uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu w Siedlcach wraz z wprowadzoną autopoprawką. Stanowi ona załącznik
nr 33 do niniejszego protokołu.
Ad.15.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 14, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 15 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie
uzupełnienia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Siedlcach”.
Stanowi ona załącznik nr 34 do niniejszego protokołu. Następnie powiedział, że podobnie
jak w poprzednim projekcie uchwały nie został uwzględniony skład liczbowy Komisji,
dlatego zgłasza autopoprawkę w § 1 w brzmieniu: „Rozszerza się skład Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji do 7 osób i powołuje się do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Powiatu w Siedlcach Radnego Jacka Izdebskiego i Radnego Grzegorza Pomikło”.
Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są pytania?
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
podjęciem uchwały wraz z wprowadzoną autopoprawką?
- „za” podjęciem uchwały wraz z wprowadzoną autopoprawką głosowało 19 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych,
19 głosami „za” podjęła uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Siedlcach wraz z wprowadzoną autopoprawką.
Stanowi ona załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.
Ad.16.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 15, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 16 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie
rozpatrzenia petycji w interesie publicznym wniesionej przez CASUS NOSTER
Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy”. Stanowi ona załącznik nr 37 do
niniejszego protokołu. Następnie powiedział, że w uzasadnieniu projektu uchwały zgłasza
autopoprawkę, ponieważ Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podjęła stanowisko a nie
uchwałę Nr 1/2019 jak jest w treści uzasadnienia.
Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są pytania?
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
podjęciem uchwały wraz z wprowadzoną autopoprawką?
- „za” podjęciem uchwały wraz z wprowadzoną autopoprawką głosowało 19 radnych.

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych,
19 głosami „za” podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym
wniesionej przez CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary
Łakomy wraz z wprowadzoną poprawką. Stanowi ona załącznik nr 39 do niniejszego
protokołu.
Ad.17.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 16, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 17 punktu porządku obrad, tj. „Informacja Starosty Siedleckiego na
temat wyników przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2018 rok”.
Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski zgodnie z obowiązkiem, wynikającym z ustawy
o samorządzie powiatowym przedstawił informację dotyczącą analizy oświadczeń
majątkowych złożonych do Starosty przez osoby do tego zobowiązane. Informacja ta stanowi
załącznik nr 40 do protokołu.
Ad.18.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 17, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 18 punktu porządku obrad, tj. „Informacja Przewodniczącego Rady:
- informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych
Powiatu Siedleckiego”.
Zgodnie z obowiązkiem, wynikającym z ustawy o samorządzie powiatowym
Przewodniczący Rady przedstawił informację o wynikach przeprowadzonej analizy
oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Powiatu Siedleckiego. Informacja ta
stanowi załącznik nr 41 do protokołu.
Zapoznał radnych z pismami Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 17 października 2019 r.
oraz z dnia 22 października 2019 r. odnośnie dokonanej analizy oświadczeń majątkowych
(załącznik nr 42 do protokołu). W sumie u 16 radnych, w tym trzech z poprzedniej kadencji
stwierdzono różne nieprawidłowości. Proszę radnych o zgłoszenie się do mnie i zapoznanie
się z nimi.
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Departament Ochrony Zabytków udzieliło dotacji dla Parafii
Rzymskokatolickiej w Żeliszewie w kwocie 80.000 zł (załącznik nr 43 do protokołu) oraz
dla Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach w kwocie 110.000 zł na remont
alejek (załącznik nr 44 do protokołu).
Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski powiedział, że środki dla Domu Pracy Twórczej
„Reymontówka” w Chlewiskach zostały przyznane w maju. Rada Powiatu na sesji w czerwcu
„dołożyła” 45.000 zł na remont alejek, także przetarg jest rozstrzygnięty i prace są już
wykonywane.
Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała odczytał odpowiedź na wniosek
Przewodniczącego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych

w Siedlcach w sprawie inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej wprowadzenia w życie
Samorządowej Karty Praw Rodzin. Stanowi ona załącznik nr 45 do protokołu.
Poinformował o piśmie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
Delegatura WIOŚ w Mińsku Mazowieckim, które wpłynęło w dniu 25 października 2019 r.,
odnośnie składowiska odpadów w Woli Suchożebrskiej i wyrobiska w miejscowości Gręzów.
Odczytał treść pisma. Stanowi ono załącznik nr 46 do protokołu.
Poinformował również radnych, że jest przygotowany projekt Statutu Powiatu Siedleckiego,
z którym radni zapoznają się na najbliższych posiedzeniach Komisji, abyśmy mogli przyjąć
go w miesiącu grudniu.
Wicestarosta Siedlecki Małgorzata Cepek powiedziała, że do tej pory nie zabierała głosu,
ale chciałaby, aby skończyło się takie boksowanie radnych. Wyraziła nadzieję, że
w przyszłości radni będą dyskutowali merytorycznie.
Ad. 19.
Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 8 pkt. 6 Statutu Powiatu Siedleckiego o godzinie
1430 Przewodniczący Rady Powiatu zakończył obrady wypowiadając formułę:
„Zamykam X Sesję Rady Powiatu w Siedlcach”.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczył:

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU
/-/ Marek Gorzała

Protokołowała:
Monika Mróz

