RADA POWIATU
W SIEDLCACH
OR.0002.11.2019
PROTOKÓŁ NR XI/2019
z XI Sesji Rady Powiatu w Siedlcach,
odbytej w dniu 20 grudnia 2019 roku
w Starostwie Powiatowym w Siedlcach,
ul. Piłsudskiego 40.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała o godzinie 1400 otworzył Sesję
wypowiadając formułę: „Otwieram XI Sesję Rady Powiatu w Siedlcach”.
Przewodniczący Rady Powiatu powitał zaproszone Panie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno
– Wychowawczego w Stoku Lackim: Panią
, Panią
.
i Panią
. Powiedział, że chcemy wręczyć kwiaty i złożyć osobiste gratulacje,
ponieważ w bieżącym roku Panie zostały wyróżnione nagrodą Ministra Edukacji Narodowej.
Poprosił o wręczenie kwiatów Pana Karola Tchórzewskiego Starostę Siedleckiego, Panią
Małgorzatę Cepek Wicestarostę Siedleckiego i Panią Magdalenę Paczóską
Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu jeszcze raz pogratulował osiągnięć i podziękował Paniom za
obecność.
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu 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.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 20 radnych, co wobec
ustawowego składu Rady, wynoszącego 21 osób stanowi quorum do podejmowania
prawomocnych uchwał, wniosków i wydawania opinii. Nieobecny był 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 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 zapytał, czy ktoś chciałby zgłosić jakieś wnioski do porządku
obrad?

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Marian Sekulski zawnioskował
o zdjęcie z porządku obrad punktu 17 „Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Statutu
Powiatu Siedleckiego” ze względu na to, żeby w Statucie uregulować kwestie rozpatrywania
petycji przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.
Przewodniczący Rady zapytał kto jest za zdjęciem z porządku obrad punktu 17 „Podjęcie
Uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Siedleckiego”?
- „za” zdjęciem z porządku obrad punktu 17 głosowało 20 radnych
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 radnych jednogłośnie
wyraziła zgodę na zdjęcie z porządku obrad punktu 17 „Podjęcie Uchwały w sprawie
uchwalenia Statutu Powiatu Siedleckiego”.
Następnie Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
punktu „Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji”, gdyż do Rady Powiatu wpłynęła
petycja, która była rozpatrywana w dniu dzisiejszym na posiedzeniu Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji. Zapytał kto jest za wprowadzeniem punktu „Podjęcie Uchwały
w sprawie rozpatrzenia petycji”?
- „za” wprowadzeniem punktu głosowało 20 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 radnych jednogłośnie
wyraziła zgodę na wprowadzenie punktu „Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji”
do dzisiejszego porządku obrad.
Następnie Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę, aby wprowadzić zmiany
w porządku obrad.
Po przerwie Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem porządku obrad po zmianach?
-„za” przyjęciem porządku obrad po zmianach głosowało 20 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała stwierdził, że porządek obrad został
przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z X Sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Siedleckiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020 – 2023” za okres 01.01.2017
r. – 31.12.2018 r.

6. Podjęcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na
lata 2020 – 2023.
7. Podjęcie Uchwały Budżetowej na rok 2020 Powiatu Siedleckiego:
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
2) przedstawienie opinii stałych Komisji, w tym opinii Komisji Budżetowej oraz
wniosków Klubów Radnych,
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach,
4) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii stałych Komisji oraz
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach i wniosków
Klubów Radnych,
5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej wraz z ewentualną autopoprawką,
6) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej z uwzględnieniem przyjętych
poprawek.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadaniowym i finansowym
na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2019 roku.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2019 roku.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok
Powiatu Siedleckiego.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa
drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli w 2020 roku.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Mordach
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia w Mordach
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Miastu i Gminie Mordy
zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Rady Powiatu w Siedlcach
Nr XXV/146/2001 z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie powierzenia zadania
powiatowego w zakresie powiatowej biblioteki publicznej.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
18. Podjęcie Uchwały w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu w Siedlcach i Planów Pracy
Komisji Rady Powiatu na 2020 rok.
19. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
20. Informacja Przewodniczącego Rady.
21. Zamknięcie obrad.
O godz. 14.20 przyszedł Radny Sławomir Piotrowski. Od tej chwili w obradach sesji
bierze udział 21 radnych.
Ad. 3.
Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała po wyczerpaniu porządku w punkcie 2,
przystąpił do realizacji 3 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie Protokołu z X Sesji Rady
Powiatu”. Przewodniczący Rady nadmienił, że protokół z X 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 X Sesji Rady Powiatu?
- „za” przyjęciem protokołu głosowało 21 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała stwierdził, iż Rada Powiatu w obecności
21 radnych, jednogłośnie przyjęła Protokół z X Sesji Rady Powiatu w Siedlcach.
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 w okresie międzysesyjnym.” Stanowi ono załącznik nr 8 do niniejszego
protokołu. Następnie zapytał, czy są pytania?
Radny Dariusz Stopa powiedział, że na str. 48, pkt 7 sprawozdania jest „Rozpatrzenie
prośby SPZOZ w Siedlcach o wsparcie finansowe na zakup sprzętu medycznego”. Zapytał
o jaki sprzęt chodziło i jaką kwotę? Druga rzecz to na str. 44 pkt 12 sprawozdania jest
rozpatrzenie prośby dyrektora Eurolingua o wsparcie finansowe przedsięwzięcia jakim jest
XVII Gala Noworoczno Charytatywna „Dzieci Eurolingua – dzieciom lokalnie”. Myślę, że
warto aby Zarząd jeszcze raz rozpatrzył wniosek dyrektora i wsparł finansowo taką
inicjatywę.
Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski odpowiedział, że SPZOZ wystąpił z pismem o zakup
sprzętu medycznego na kwotę ok. 300.000 zł i z przykrością musieliśmy odmówić, ponieważ
kwota taka nie była przewidziana w budżecie powiatu. Poprosił Panią Kierownik Wydziału
Promocji i Rozwoju Joannę Łęczycką o dodatkowe wyjaśnienia w tej kwestii. Natomiast jeśli
chodzi o wsparcie finansowe akcji „Dzieci Eurolingua – dzieciom lokalnie” to jest to decyzja
Zarządu a nie indywidualna, ale jeśli wpłynie ponownie wniosek to Zarząd Powiatu go
rozpatrzy.
Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Joanna Łęczycka powiedziała, że SPZOZ
zwracał się z prośbą o zakup: kolonoskopu o szacunkowej wartości ok 90.000 zł, szafy do
przechowywania endoskopów o wartości ok. 80.000 zł, urządzenia do kompresji klatki
piersiowej o wartości ok. 60.000 zł, przenośnego aparatu usg o wartości ok. 80.000 zł
i kardiomonitora o wartości 30.000 zł.
Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Ponieważ nie
było chętnych do zabrania głosu, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem
sprawozdania?
- „za” przyjęciem sprawozdania głosowało 21 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21 radnych,
21 głosami „za” przyjęła sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie
międzysesyjnym.

Ad. 5.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 4 Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 5 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie Raportu z wykonania
„Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Siedleckiego na lata 2016 – 2019
z perspektywą na lata 2020 – 2023” za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.”
Stanowi on załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. Poinformował, że raport był
rozpatrywany i został przyjęty przez Komisję Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
Następnie zapytał, czy są pytania?
Radny Jan Osiej wyraził swoja opinię na temat Raportu z wykonania Programu Ochrony
Środowiska dla Powiatu Siedleckiego za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r. Powiedział, że
obecnie są 4 programy rządowe: „Czyste Powietrze”, „Twój Prąd”, „Polska Geotermia”
i „Ciepłownictwo Powiatowe” Zapytał jakie są rekomendacje Zarządu na przyszłość jeśli
chodzi o możliwość korzystania z tych 4 programów przez powiat?
Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski odpowiedział, że program „Czyste Powietrze” jest
skierowany do osób fizycznych, a nie do samorządów, jeśli chodzi o program „Twój Prąd”
również jest skierowany do osób fizycznych. Jest to dofinansowanie z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska w kwocie 5.000 zł, ale trzeba zainwestować najpierw swoje środki
finansowe. Natomiast programy „Polska Geotermia” i „Ciepłownictwo Powiatowe” są to
programy skierowane do powiatów, w których istnieją scentralizowane systemy
ciepłownicze, a nasz powiat takiego systemu na dzień dzisiejszy nie ma. Jeśli chodzi o dwa
pierwsze projekty możemy, jeśli radni zdecydują, podjąć kampanię reklamową wśród
mieszkańców powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Ponieważ nie
było chętnych do zabrania głosu, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem
Raportu?
- „za” przyjęciem Raportu głosowało 21 radnych.

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21 radnych,
21 głosami „za” przyjęła Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla
Powiatu Siedleckiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020 – 2023” za okres
01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.
Ad.6.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 5, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 6 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2020 – 2023.”
Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Wszystkie stałe Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Pozytywną opinię
wydała również Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Zespół Zamiejscowy
w Siedlcach. Uchwała Nr Si.354.2019 w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd

Powiatu w Siedlcach projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2020 – 2023 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. Otrzymali ją wszyscy Radni.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos?
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Rady Powiatu przystąpił do
głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem uchwały?
- „za” podjęciem uchwały głosowało 21 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21 radnych,
21 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XI/68/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2020 – 2023.” 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 Budżetowej na rok
2020 Powiatu Siedleckiego”. Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 16 do niniejszego
protokołu.
Poinformował, że została sprostowana omyłka pisarska, którą zgłosiła Radna Małgorzata
Stolarzewska – Sierakowska na posiedzeniu Komisji Budżetu. W Tabeli 4 poz. 11 kol. 12
była „Gm. Suchożebry” poprawiona na „Gm. Mokobody”. Tak zmieniony projekt uchwały
budżetowej na 2020 rok Powiatu Siedleckiego został przedłożony przez Zarząd Powiatu
pismem nr OR.0022.50.2019 z dnia 18.12.2019 r.
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej
Radni uznali, że zapoznali się z projektem Uchwały Budżetowej na 2020 rok na
merytorycznych Komisjach i nie ma potrzeby przedstawiania jej na sesji.
2) przedstawienie opinii stałych Komisji, w tym opinii Komisji Budżetowej oraz
wniosków Klubów Radnych
Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała poinformował, że projekt Uchwały
Budżetowej na rok 2020 był rozpatrywany przez wszystkie merytoryczne Komisje Rady,
które wydały pozytywne opinie. Następnie poprosił o przedstawienie opinii
Przewodniczących Komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu Bartłomiej Kurkus poinformował, że Komisja Budżetu
zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu na 2020 rok Powiatu Siedleckiego.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej
Grzegorz Pomikło poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt
budżetu na 2020 rok.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Witold Kąkol
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2020 rok.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy
Jacek Izdebski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2020
rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Piotrowski poinformował, że Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2020 rok.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o stanowisko Przewodniczących Klubów
Radnych.
Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Kurkus w imieniu
Klubu Prawa i Sprawiedliwości przedstawił stanowisko na temat budżetu. Stwierdził, że
w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok w stosunku do roku 2019 nastąpił wzrost
dochodów o 34%, przewidywanego wykonania o 22%, tj. o kwotę ok. 14,5 mln zł. Dzięki
wprowadzeniu przez rząd polski Funduszu Dróg Samorządowych udało się Zarządowi
Powiatu zawnioskować i pozyskać kwotę prawie 18 mln zł na inwestycje, jest to 15-krotność
w stosunku do tego co było poprzednio, a dochody wzrosły 22 krotnie. Trzeba pochwalić
Pana Starostę i Zarząd Powiatu za to, że jest kreatywny i skuteczny w pozyskiwaniu środków
zewnętrznych.
Przewodniczący Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego Dariusz Stopa
pogratulował Pani Skarbnik Powiatu za spięcie budżetu i całą wykonaną pracę. Jest to dzieło
wielu osób i za to chciał podziękować. Jednak kilka inwestycji z roku 2019 zostało
przeniesionych na 2020 rok, więc można przypuszczać, że wykonanie z 2019 roku nie będzie
rewelacyjne. Cieszę się, że w budżecie pojawiło się kilka inwestycji, jak np. droga Przesmyki
– Pniewiski i budowa chodnika Stok Lacki – Pustki – Grubale. Obawiamy się jednak jako
Klub, że niektórych inwestycji nie uda się zrealizować. Na drogę Przesmyki – Pniewiski,
przeznacza się 300.000 zł, z tego 100.000 finansuje Gmina Przesmyki. To nie uda się zrobić
nawet pół kilometra drogi. Na podobny odcinek drogi Wola Wodyńska – Olszyc Włościański
też jest przeznaczona kwota tylko 300.000 zł, w tym 100.000 zł z Gminy Wodynie.
W naszym przekonaniu są to kwoty niewystarczające. Wypadałoby, gminy Powiatu
Siedleckiego traktować w podobny sposób. Radni Klubu nad projektem uchwały budżetowej
będą głosowali według swojego uznania.
Przewodniczący Klubu Radnych Siedlecka Wspólnota Samorządowa Jan Osiej
powiedział, że przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2020 rok jest poprawny
w odniesieniu do ustawy o finansach publicznych zarówno w części dochodowej, jak
i wydatkowej. Planowane dochody zapisano w kwocie 77.344.444 zł, a planowane wydatki na
kwotę 73.844.444 zł, z tego wydatki majątkowe ustalono na kwotę 19.577.771 zł. Jest
ustalona nadwyżka budżetowa w kwocie 3.500.000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów. Zadłużenie powiatu na dzień 31 października 2019 r. zmniejszyło się
do 10.583.340 zł. Środki własne budżetu, czyli środki wygospodarowane to 4.796.283 zł.
Natomiast środki pozyskane z państwowych funduszy celowych to 12.404.195 zł i jest to
najlepszy wskaźnik, ponieważ jest to ponad 63% planowanych wydatków majątkowych.

Zdaniem Klubu budżet ten jest dobry, realny, a Zarząd Powiatu przygotowując jego projekt
kierował się szczególną odpowiedzialnością za finanse powiatu. Zapewnia przeznaczenie
ustalonych kwot na realizację ustawowych zadań, tj. pomoc społeczną, oświatę, kulturę,
sport, ochronę środowiska i promocję. Natomiast z ubolewaniem stwierdzam, że w dziale
„Bezpieczeństwo” nie ma realnego wsparcia dla policji, straży pożarnej, inspekcji
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, aby mogły realizować swoje cele ważne dla
bezpieczeństwa powiatu. Pan Starosta pełni nadzór nad tymi służbami, więc dobrze byłoby
zadbać bardziej o te inspekcje. W tabeli inwestycyjnej mało jest uwzględnionych wniosków
od radnych powiatowych. Reasumując, Klub wyraża pozytywną opinię na temat projektu
budżetu na 2020 rok i będzie głosował nad jego przyjęciem.
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach,
Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała poinformował, że Regionalna Izba
Obrachunkowa w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Siedlcach wydała pozytywną opinię.
Poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Magdalenę Paczóską o odczytanie Uchwały
Nr Si.355.2019 w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Siedlcach
projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem.
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Paczóska odczytała w/w Uchwałę.
Uchwała ta stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
4) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii stałych Komisji oraz
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach i wniosków
Klubów Radnych
Przewodniczący Rady Marek Gorzała poprosił o przedstawienie stanowiska Zarządu
Powiatu Starostę Siedleckiego Pana Karola Tchórzewskiego.
Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski podziękował za stanowiska poszczególnych Komisji
i Klubów Radnych. W budżecie jest uwzględniona w mniejszym lub większym zakresie
każda gmina. Zarówno droga Przesmyki – Pniewiski jak i droga w Woli Wodyńskiej nawet
jeśli będzie robiona przez wiele lat, to jest to rozwiązanie o wiele lepsze, niż żeby nie było nic
robione. Przyczyną tego, że niektóre inwestycje zostały przesunięte na rok 2020 są procedury,
które trwały bardzo długo. Nabór był w marcu i trwał do kwietnia, ale dopiero teraz
podpisaliśmy z Wojewodą umowy. Jak warunki pogodowe pozwolą dopiero teraz mogą
wchodzić wykonawcy i wykonywać umowy. Jeśli chodzi o wsparcie dla Straży Pożarnej
i Policji my jako Zarząd przekazujemy takie wsparcie w miarę możliwości. W 2017 roku było
dofinansowanie do samochodu osobowego, w 2018 r. zakupiony został dron, a w 2019 r.
policja otrzymała samochód osobowy Skoda Superb sfinansowany przez powiat razem
z gminami. Samego powiatu nie stać na to, żeby zakupić takie sprzęty, bo są one bardzo
drogie, np. wóz strażacki kosztuje ok 1 mln zł, samochód policyjny ok. 150.000 zł, więc
możemy w części dofinansować takie wnioski. Jeśli chodzi o ilość wniosków złożonych do
budżetu przez samego Radnego Dariusza Stopę opiewały one na kwotę ok. 200 mln zł. Jest to
na 40 lat wykonywania budżetu. Szanujmy się wzajemnie i składajmy realne wnioski. Jako
Zarząd kierujemy się maksymą taką, że zwiększamy maksymalnie inwestycje, zmniejszając
zadłużenie. Dzięki pozyskiwaniu środków zewnętrznych inwestycji jest więcej, natomiast

zadłużenie do końca grudnia spadnie o ok. 26% z kwoty 13,5 mln zł do 10 mln zł. Myślę, że
jest to dobra polityka.
5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej wraz z ewentualną autopoprawką
Radny Bartłomiej Kurkus powiedział, że na pewno budżet powiatu będzie mocno
ewaluował w ciągu roku zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Podziękował Pani
Skarbnik za wielki wkład włożony w przygotowanie projektu budżetu.
Radny Piotr Dymowski powiedział, że podczas 16 lat swojej kadencji jako członka Zarządu
zostało wykonanych wiele inwestycji. W ostatniej kadencji 113 km dróg, przez 3 kadencji
ponad 300 km dróg. Te inwestycje nie były dzielone politycznie, tylko samorządowo dla
wszystkich gmin w miarę po równo.
Radny Dariusz Stopa powiedział, że w poprzedniej kadencji było wykonywanych wiele
inwestycji. Stwierdził, że jeśli z Funduszu Dróg Samorządowych jest dofinansowanie 80%, to
powinno być o wiele więcej inwestycji w budżecie powiatu na 2020 rok.
Radny Jan Kuć powiedział, że będziemy podsumowywać na koniec kadencji.
Zaproponował, aby uwzględnić ilość dróg powiatowych, ale również ilość mieszkańców
w gminie jeśli chodzi o inwestycje drogowe. Drugą sprawą jeśli chodzi o budżet jest to, że
powiat prowadzi bardzo ważne usługi dla ludności: geodezja, komunikacja, budownictwo.
Ludzie załatwiają tu swoje ważne sprawy życiowe. Żeby ci ludzie byli dobrze obsłużeni
potrzebna jest kadra, która powinna być dobrze wynagradzana. Powinniśmy przede
wszystkim jako radni i Zarząd pracować nad tym, żeby zadbać o kadry w Starostwie.
Uważam, że wynagrodzenie jest najważniejszym czynnikiem, żeby kadry pracowały dobrze.
Radny Bartłomiej Kurkus powiedział, że kieruje podziękowania dla Pani Kierownik
Wydziału Dróg i zastępcy Kierownika Wydziału Dróg za to, że dbają o inwestycje drogowe.
Jeśli chodzi o Gminę Przesmyki nie była w żaden sposób pomijana w poprzednich
kadencjach. Na tej gminie było robionych bardzo dużo inwestycji.
6) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej z uwzględnieniem przyjętych
poprawek
Przewodniczący Rady Powiatu przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem
Uchwały Budżetowej na rok 2020 Powiatu Siedleckiego?
- „za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych,
- „przeciw” głosował 1 radny,
- „wstrzymuję się” 0
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21 radnych,
20 głosami „za”, 1 głosie „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” podjęła
Uchwałę Budżetową Nr XI/69/2019 na rok 2020 Powiatu Siedleckiego. Stanowi ona
załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

O godz. 15.55 wyszedł Radny Piotr Dymowski. Od tej chwili w obradach sesji bierze
udział 20 radnych.
Ad.8.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 7, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 8 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w planie zadaniowym i finansowym na realizację przez Powiat
Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019
roku”. Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący poinformował, że Komisja Budżetu i Komisja Oświaty, Kultury, Sportu,
Zdrowia i Opieki Społecznej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Ponadto Powiatowa
Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych pozytywnie zaopiniowała propozycję
zmian. Opinia 4/2019 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy
Staroście Siedleckim stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodniczący zapytał, czy są pytania?
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
podjęciem uchwały?
- „za” podjęciem uchwały 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,
20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XI/70/2019 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 23 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 ustalenia
wydatków niewygasających z końcem 2019 roku”. Projekt tej uchwały stanowi załącznik
nr 24 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący poinformował, że Komisja Budżetu oraz Komisja Infrastruktury,
Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Następnie zapytał, czy są pytania?
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
podjęciem uchwały?
- „za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 radnych,
20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XI/71/2019 w sprawie ustalenia wydatków
niewygasających z końcem 2019 roku. Stanowi ona załącznik nr 26 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 27 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący poinformował, że Komisja Budżetu i Komisja Infrastruktury,
Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
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 28 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 radnych,
20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XI/72/2019 w sprawie dokonania zmian w Uchwale
Budżetowej na 2019 rok Powiatu Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 29 do
niniejszego protokołu.
O godz. 16.00 wyszła Radna Małgorzata Cepek. Od tej chwili w obradach sesji bierze
udział 19 radnych.
Ad.11.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 10, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 11 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg powiatowych na
cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg”.
Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący poinformował, że Komisja Budżetu i Komisja Infrastruktury,
Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Ponadto Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 18.12.2019 r. jednogłośnie wprowadził
zmianę do projektu uchwały. Zmiana dotyczy wykreślenia drugiego zdania ostatniego akapitu
uzasadnienia. Wykreślono zdanie: „Pozostałe stawki, ustalone Uchwałą Rady Powiatu
w Siedlcach z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie
1 m² pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, pozostają bez zmian”.
Przewodniczący 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 31 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych,
19 głosami „za” podjęła Uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie
1 m² pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Stanowi ona załącznik nr 32 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
określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020
roku”. Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący poinformował, że Komisja Budżetu i Komisja Oświaty, Kultury, Sportu,
Zdrowia i Opieki Społecznej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Następnie zapytał,
czy są 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 34 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych,
19 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XI/73/2019 w sprawie określenia planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku. Stanowi ona
załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.
O godz. 16.05 przyszła Radna Małgorzata Cepek. Od tej chwili w obradach sesji bierze
udział 20 radnych.
Ad.13.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 12, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 13 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru
likwidacji Szkoły Policealnej w Mordach wchodzącej w skład Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych w Mordach”. Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 36 do
niniejszego protokołu. Przewodniczący poinformował, że Komisja Oświaty, Kultury, Sportu,
Zdrowia i Opieki Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Następnie zapytał,
czy są pytania?
Radny Dariusz Stopa zapytał czy są jakieś plany odnośnie budynku w Mordach?
Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski odpowiedział, że chętnych do nauki w tej szkole nie
ma dlatego jest taka decyzja odnośnie likwidacji. Szkoła będzie działała do końca sierpnia.
Nie mamy jeszcze planów jak wykorzystany zostanie budynek.
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,
- „przeciw” 0
- „wstrzymuję się” 1 radny
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 radnych,
19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła
Uchwałę Nr XI/74/2019 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Mordach
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach. Stanowi ona
załącznik nr 38 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
zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia w Mordach wchodzącej w skład Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych w Mordach”. Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 39 do
niniejszego protokołu.
Przewodniczący poinformował, że Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki
Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Następnie zapytał, czy są pytania?
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
podjęciem uchwały?
- „za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych,
- „przeciw” 0
- „wstrzymuję się” 1 radny
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 radnych,
19 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła
Uchwałę Nr XI/75/2019 w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia
w Mordach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach.
Stanowi ona załącznik nr 41 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
wyrażenia zgody na powierzenie Miastu i Gminie Mordy zadań w zakresie prowadzenia
powiatowej biblioteki publicznej”. Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 42 do
niniejszego protokołu.
Przewodniczący poinformował, że Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki
Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Następnie zapytał, czy są pytania?

Radny Dariusz Stopa zapytał czy były może skargi na dotychczasową współpracę
z biblioteką ?
Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Joanna Łęczycka odpowiedziała, że skarg nie
było. Jest zapis w ustawie, że jeżeli powierzamy zadanie prowadzenia biblioteki, to musi się
ona znajdować na terenie Powiatu Siedleckiego, a miasto Siedlce nie znajduje się na terenie
powiatu. To jest tylko taki powód.
Przewodniczący 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 20 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 radnych,
20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XI/76/2019 w sprawie wyrażenia zgody na
powierzenie Miastu i Gminie Mordy zadań w zakresie prowadzenia powiatowej
biblioteki publicznej”. Stanowi ona załącznik nr 44 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
uchylenia Uchwały Rady Powiatu w Siedlcach Nr XXV/146/2001 z dnia 29 czerwca 2001
roku w sprawie powierzenia zadania powiatowego w zakresie powiatowej biblioteki
publicznej”. Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 45 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący poinformował, że Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki
Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Następnie zapytał, czy są pytania?
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
podjęciem uchwały?
- „za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 46 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 radnych,
20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XI/77/2019 w sprawie uchylenia Uchwały Rady
Powiatu w Siedlcach Nr XXV/146/2001 z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie
powierzenia zadania powiatowego w zakresie powiatowej biblioteki publicznej. Stanowi
ona załącznik nr 47 do niniejszego protokołu.
Ad.17.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 16, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 17 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie
określenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok”. Projekt tej uchwały stanowi
załącznik nr 48 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący poinformował, że projekt tej uchwały wraz z Planem Kontroli przygotowała
Komisja Rewizyjna. Następnie zapytał, czy są pytania?

Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
podjęciem uchwały?
- „za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 49 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 radnych,
20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XI/78/2019 w sprawie określenia Planu Kontroli
Komisji Rewizyjnej na 2020 rok. Stanowi ona załącznik nr 50 do niniejszego protokołu.
Ad.18.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 17, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 18 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie Planu
Pracy Rady Powiatu w Siedlcach i Planów Pracy Komisji Rady Powiatu na 2020 rok”.
Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 51 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący poinformował, że projekt Planu Pracy Rady Powiatu pozytywnie
zaopiniowały wszystkie Komisje merytoryczne Rady. Następnie zapytał, czy są pytania?
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
podjęciem uchwały?
- „za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 52 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 radnych,
20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XI/79/2019 w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu
w Siedlcach i Planów Pracy Komisji Rady Powiatu na 2020 rok. Stanowi ona załącznik
nr 53 do niniejszego protokołu.
Ad.19.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 18, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 19 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie Uchwały w sprawie
rozpatrzenia petycji”. Poprosił Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Mariana Sekulskiego o kilka słów wyjaśnienia.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Marian Sekulski odczytał stanowisko
Komisji w sprawie rozpatrzenia petycji, które stanowi załącznik nr 54 do niniejszego
protokołu. Poinformował, że Komisja przygotowała projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia
petycji. Stanowi on załącznik nr 55 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są pytania?
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
podjęciem uchwały?

- „za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 56 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił reasumpcję głosowania ze względu na pojawienie się
wątpliwości co do prawidłowości przeprowadzenia głosowania. Zapytał ponownie
wyczytując imiennie radnych, kto jest za podjęciem uchwały?
- „za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 57 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 radnych,
20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XI/80/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji. Stanowi
ona załącznik nr 58 do niniejszego protokołu.
Ad.20.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 19, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 20 punktu porządku obrad, tj. „Informacja Przewodniczącego
Rady”. Poinformował, że do Rady Powiatu wpłynęły pisma:
- Wojewody Mazowieckiego Pana Zdzisława Sipiery (załącznik nr 59 do protokołu),
- mieszkańców Gręzowa (załącznik nr 60 do protokołu),
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie sprawie okresowej oceny
przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków(załącznik nr 61 do protokołu).
Z pismami tymi radni mogą zapoznać się w biurze.
Poinformował również, że uczestniczył w Forum Przewodniczących Rad. Tematyką Forum
był „Status Przewodniczącego Rady w praktyce funkcjonowania samorządu terytorialnego
w kadencji 2018 – 2023”.
Przewodniczący Rady Powiatu podziękował za roczną współpracę Zarządowi Powiatu, Pani
Skarbnik Powiatu, wszystkim radnym, kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu oraz
wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w Siedlcach oraz złożył wszystkim
życzenia świąteczne.
Ad. 21.
Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 8 pkt. 6 Statutu Powiatu Siedleckiego o godzinie
1630 Przewodniczący Rady Powiatu zakończył obrady wypowiadając formułę:
„Zamykam XI Sesję Rady Powiatu w Siedlcach”.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczył:
PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU
/-/ Marek Gorzała

Protokołowała:
Monika Mróz

