OR.0002.1.2020
PROTOKÓŁ NR XII/2020
z XII Sesji Rady Powiatu w Siedlcach,
odbytej w dniu 28 lutego 2020 roku
w Starostwie Powiatowym w Siedlcach,
ul. Piłsudskiego 40.
Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała o godzinie 1200 otworzył Sesję
wypowiadając formułę: „Otwieram XII Sesję Rady Powiatu w Siedlcach”.
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 19 radnych, co wobec
ustawowego składu Rady, wynoszącego 21 osób stanowi quorum do podejmowania
prawomocnych uchwał, wniosków i wydawania opinii. Nieobecna była Radna Magdalena
Paczóska i Radny Piotr Dymowski.
(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 z materiałami 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 wniosków, porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Wręczenie pucharów dla najlepszych gmin w „Powiatowym Współzawodnictwie Gmin
w Sporcie LZS za 2019 rok”.
4. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Powiatu.
5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6. Przyjęcie informacji o działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział w Siedlcach
w 2019 roku.

7. Przyjęcie informacji o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na
rzecz rolników w 2019 roku.
8. Przyjęcie informacji o działalności Społecznej Straży Rybackiej w 2019 roku.
9. Przyjęcie informacji Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o działalności Policji
na terenie Powiatu Siedleckiego w 2019 roku.
10. Przyjęcie informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach
o działalności Straży na terenie Powiatu Siedleckiego w 2019 roku.
11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu
Siedleckiego w 2019 roku.
12. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez
jednostkę samorządu terytorialnego za 2019 rok.
13. Przyjęcie informacji o udziale Powiatu w Związku Powiatów Polskich w 2019 roku.
14. Przyjęcie informacji o udziale Powiatu w Związku Samorządów Polskich w 2019 roku.
15. Przyjęcie informacji o udziale Powiatu w Stowarzyszeniu „Nadbużańska Lokalna
Organizacja Turystyczna” w 2019 roku.
16. Przyjęcie informacji o udziale Powiatu w Stowarzyszeniu pod nazwą „Lokalna Grupa
Działania Ziemi Siedleckiej” w 2019 roku.
17. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu w 2019 roku:
1) Komisji Rewizyjnej,
2) Komisji Budżetu,
3) Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
4) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej,
5) Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy,
6) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
18. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Siedleckiego na lata 2020 – 2023.
20. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok
Powiatu Siedleckiego.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/76/2019 Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Miastu i Gminie
Mordy zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie.
24. Informacja Przewodniczącego Rady.
25. Zamknięcie obrad.
Ad. 3.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 2, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 3 punktu porządku obrad, tj. „Wręczenie pucharów dla najlepszych
gmin w „Powiatowym Współzawodnictwie Gmin w Sporcie LZS za 2019 rok”.
Przewodniczący Powiatowej Rady Ludowych Zespołów Sportowych, Radny Stanisław
Kaliński przedstawił wyniki współzawodnictwa gmin z terenu Powiatu Siedleckiego za rok

2019 (załącznik nr 4). I miejsce w rywalizacji sportowej uzyskała Gmina Siedlce, II miejsce
Gmina Kotuń, III miejsce Gmina Skórzec, IV miejsce Gmina Zbuczyn, V miejsce Gmina
Wodynie, VI miejsce Gmina Wiśniew. Puchary przedstawicielom najlepszych gmin wręczył
Starosta Siedlecki Pan Karol Tchórzewski oraz Wicestarosta Siedlecki Pani Małgorzata
Cepek.
Radny Stanisław Kaliński podziękował za lata współpracy i wsparcie finansowe LZS –
Panu Henrykowi Brodowskiemu, który był Starostą w latach 2002-2006, Panu Zygmuntowi
Wielogórskiemu, byłemu Staroście, a obecnie Prezesowi WLKS, Panu Dariuszowi Stopie,
który wspierał nas jako Starosta w latach 2014-2018 oraz Panu Karolowi Tchórzewskiemu,
obecnemu Staroście Siedleckiemu.
Po wręczeniu pucharów Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 10-cio minutową przerwę.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała wypowiadając słowa „wznawiam obrady
po przerwie”, po wyczerpaniu porządku w punkcie 3, przystąpił do realizacji 4 punktu
porządku obrad, tj. „Przyjęcie Protokołu z XI Sesji Rady Powiatu”. Przewodniczący Rady
nadmienił, że protokół z XI Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu oraz wysłany
wszystkim radnym e-mailem. 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 XI Sesji Rady Powiatu?
- „za” przyjęciem protokołu głosowało 19 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała stwierdził, iż Rada Powiatu w obecności
19 radnych, jednogłośnie przyjęła Protokół z XI Sesji Rady Powiatu w Siedlcach.
Ad. 5.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 4 Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 5 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdania z pracy
Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym”. Stanowi ono załącznik nr 6 do niniejszego
protokołu. Następnie zapytał, czy ktoś ma uwagi lub zapytania do tego punktu?
Radna Jolanta Franczuk zapytała o przyjęcie rozliczenia dotacji dla MOW-ów
w Gostchorzy i w Wojnowie, które są zawarte w informacji z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 22 stycznia br.
Skarbnik Powiatu Pelagia Piątek odpowiedziała, że dotacja udzielana z budżetu powiatu
dla niepublicznych placówek systemu oświaty jest uregulowana naszą uchwałą odnośnie
trybu rozliczania dotacji. System jest taki, że jednostka przesyła nam co miesiąc wykaz
wychowanków objętych dotowaniem. Po upływie miesiąca przedstawia nam wykaz
wychowanków, którzy korzystają z tej placówki. W miesiącu grudniu 2019 r. na wykazie nie

zostali wykazani wychowankowie skierowani niedoprowadzeni do placówki. Różnica, która
wystąpiła to jest to w jednej placówce 5.960 zł, w drugiej placówce 5.853 zł. Dyrektor nie
wystąpił
z wnioskiem, ze tacy uczniowi zostali skierowani, to Zarząd odstąpił od rozliczenia dotacji
za 2019 rok.
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 19 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych,
19 głosami „za” przyjęła sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie
międzysesyjnym.
Ad.6.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 5, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 6 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie informacji o działalności
Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział w Siedlcach w 2019 roku.” Stanowi ona załącznik
nr 8 do niniejszego protokołu. Poinformował, że informacja ta została przyjęta przez
Komisję Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Następnie zapytał, czy są pytania?
Ponieważ nie było pytań, Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu
przyjęła informację o działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział w Siedlcach
w 2019 roku.
Ad.7.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 6, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 7 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie informacji o działalności
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz rolników w 2019 roku”. Stanowi
ona załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. Poinformował, że informacja ta została przyjęta
przez Komisję Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Następnie zapytał, czy są
pytania?
Ponieważ nie było więcej pytań, stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła informację
o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz rolników
w 2019 roku.
Ad.8.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 7, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 8 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie informacji o działalności
Społecznej Straży Rybackiej w 2019 roku”. Stanowi ona załącznik nr 10 do niniejszego
protokołu. Poinformował, że informacja ta została przyjęta przez Komisję Rolnictwa,
Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Ponieważ na Komisji były pytania na jakiej podstawie
została utworzona Społeczna Straż Rybacka odczytał Uchwałę Nr VIII/51/99 z dnia

25 czerwca 1999 r. w sprawie utworzenia przez Zarząd Okręgu Polskiego Związku
Wędkarskiego w Siedlcach Społecznej Straży Rybackiej. Z uchwałą i regulaminem
Społecznej Straży Rybackiej można się zapoznać po sesji.
Następnie Przewodniczący zapytał, czy są pytania?
Ponieważ nie było pytań, Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu
przyjęła informację o działalności Społecznej Straży Rybackiej w 2019 roku.
Ad.9.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 8, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 9 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie informacji Komendanta
Miejskiego Policji w Siedlcach o działalności Policji na terenie Powiatu Siedleckiego
w 2019 roku”. Stanowi ona załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. Poinformował,
że informacja została przyjęta przez Komisję Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego
i Rynku Pracy.
Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są pytania odnośnie tego materiału?
Ponieważ nikt nie miał pytań, Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła
informację Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o działalności Policji na terenie
Powiatu Siedleckiego w 2019 roku.
Ad.10.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 9, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 10 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie informacji Komendanta
Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach o działalności Straży na terenie
Powiatu Siedleckiego w 2019 roku”. Stanowi ona załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Poinformował, że informacja została przyjęta przez Komisję Infrastruktury, Bezpieczeństwa
Publicznego i Rynku Pracy. Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy ktoś ma jakieś
pytania?
Radny Jan Osiej zapytał Komendanta Pana Andrzeja Celińskiego o plany odnośnie bazy,
która ma służyć całemu systemowi ratowniczo – gaśniczemu na poziomie powiatu i gmin,
chodzi o potrzeby związane z konserwacją sprzętu ochrony dróg oddechowych, warsztaty
naprawcze, konserwacje butli i sprzętu specjalistycznego. Czy w związku z tym wsparcie
finansowe od prezydenta i wójtów już Pan otrzymał?
Komendant st. bryg. mgr inż. Andrzej Celiński powiedział, że faktycznie te
przedsięwzięcia będą realizowane tylko zakres ich może być większy lub mniejszy, to zależy
czy pozyskamy dodatkowe środki na uzupełnienie do planów inwestycyjnych, które
zamierzamy przeprowadzić. Ostatnie lata pokazały, że koszty usług i sprzętów wzrosły.
Wójtom zostały przedstawione koszty i zwróciłem się z prośbą o wsparcie finansowe do Pana
Prezydenta i Pana Starosty. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb dotyczących
funkcjonalności systemu ratowniczego PSP i OSP jest ważne i chciałbym go doprowadzić
do końca poprzez pozyskanie tych dodatkowych środków.

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są jeszcze pytania?
Ponieważ nikt więcej nie miał pytań, Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu
przyjęła informację Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach
o działalności Straży na terenie Powiatu Siedleckiego w 2019 roku.
Ad.11.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 10, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 11 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdania
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Siedleckiego w 2019 roku”.
Stanowi ono załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Nadmienił, że sprawozdanie to było rozpatrywane i zostało pozytywnie zaopiniowane przez
Komisję Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy.
Następnie zapytał, czy w tej sprawie ktoś chciałby zabrać głos?
Po chwili stwierdził, że chętnych do zabrania głosu nie ma i przystąpił do głosowania.
Zapytał, kto jest za przyjęciem tego sprawozdania?
-„za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 19 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła
sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Siedleckiego
w 2019 roku.
Ad.12.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 11, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 12 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdania z wysokości
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2019 rok”.
Stanowi ono załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie to przyjęła Komisja Budżetu
i Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Zapytał, czy w tej sprawie
ktoś chciałby zabrać głos?
Ponieważ nikt nie wyraził chęci zabrania głosu, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
przyjęciem tego sprawozdania?
-„za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 19 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła
sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego za 2019 rok.
Ad.13.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 12, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 13 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie informacji o udziale
Powiatu w Związku Powiatów Polskich w 2019 roku”. Stanowi ona załącznik nr 17 do
niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są pytania?
Radny Jan Osiej zapytał czy w spotkaniach poruszane są sprawy inicjatywy legislacyjne na
rzecz zmiany przepisów, które regulowałyby kwestie planów zagospodarowania
przestrzennego, przyspieszenie procedur w likwidacji ASF, procedur związanych
z odstrzałem dzików, szkodach bobrów itp. Czy była poruszana kwestia rozporządzenia
dotyczącego niskiego wynagrodzenia wójtów, burmistrzów?
Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski odpowiedział, że większość tych tematów jest
poruszana na takich spotkaniach zarówno Związku Powiatów Polskich jak i w Związku
Samorządów Polskich. Natomiast występowanie z inicjatywą ustawodawczą nie mając
większości w sejmie mija się z celem. Jeśli chodzi o zarobki wójtów nie wydaje mi się, żeby
płaca była śmiesznie niska.
Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są jeszcze pytania?
Ponieważ nikt nie miał pytań, Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła
informację o udziale Powiatu w Związku Powiatów Polskich w 2019 roku.

Ad.14.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 13, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 14 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie informacji o udziale
Powiatu w Związku Samorządów Polskich w 2019 roku”. Stanowi ona załącznik nr 18
do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są pytania?
Ponieważ nikt nie miał pytań, Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła
informację o udziale Powiatu w Związku Samorządów Polskich w 2019 roku.
Ad.15.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 14, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 15 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie informacji o udziale
Powiatu w Stowarzyszeniu „Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna” w 2019
roku”. Stanowi ona załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady
Powiatu zapytał, czy są pytania?
Ponieważ nikt nie miał pytań, Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła
informację o udziale Powiatu w Stowarzyszeniu „Nadbużańska Lokalna Organizacja
Turystyczna” w 2019 roku.

Ad.16.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 15, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 16 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie informacji o udziale
Powiatu w Stowarzyszeniu pod nazwą „Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej”
w 2019 roku”. Stanowi ona załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady
Powiatu zapytał, czy są pytania?
Ponieważ nikt nie miał pytań, Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła
informację o udziale Powiatu w Stowarzyszeniu pod nazwą „Lokalna Grupa Działania
Ziemi Siedleckiej” w 2019 roku.
Ad.17.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 16, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 17 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdań z działalności
Komisji Rady Powiatu w 2019 roku:
1) Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 21 do protokołu)
2) Komisji Budżetu (załącznik nr 23 do protokołu)
3) Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (załącznik nr 25 do
protokołu)
4) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej (załącznik nr 27
do protokołu)
5) Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy (załącznik
nr 29 do protokołu)
6) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (załącznik nr 31 do protokołu) ”
Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są jakieś uwagi? Ponieważ chętnych
do zabrania głosu nie było, przystąpił do głosowania.
1) Zapytał, kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej
w 2019 roku?
-„za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 19 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
Stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji
Rewizyjnej w 2019 roku.
2) Zapytał, kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Budżetu
w 2019 roku?
-„za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 19 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
Stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji
Budżetu w 2019 roku.

3) Zapytał, kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa,
Leśnictwa i Ochrony Środowiska w 2019 roku?
-„za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 19 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w 2019 roku.
4) Zapytał, kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w 2019 roku?
-„za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 19 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.
Stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w 2019 roku.
5) Zapytał, kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Infrastruktury,
Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy w 2019 roku?
-„za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 19 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.
Stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji
Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy w 2019 roku.
6) Zapytał, kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji w 2019 roku?
-„za” przyjęciem tego sprawozdania głosowało 19 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.
Stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji w 2019 roku.
Ad.18.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 17, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 18 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdania z realizacji
Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej za 2019 rok”. Stanowi ono załącznik nr 33 do
niniejszego protokołu. Plan Kontroli został przyjęty przez Komisję Rewizyjną.
Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są pytania?
Stwierdziwszy, że pytań nie ma, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem
sprawozdania?

- „za” przyjęciem sprawozdania 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
przyjęła sprawozdanie z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
W tym momencie salę obrad opuściła Radna Małgorzata Cepek. Od tej chwili o obradach
uczestniczy 18 radnych.
Ad.19.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 18, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 19 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2020
– 2023”. Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu. Odczytał
pismo skierowane przez Zarząd Powiatu w dniu 19.02.2020 r. odnośnie wprowadzenia korekt
w projekcie uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2020 – 2023 oraz w projekcie uchwały Rady
Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Powiatu
Siedleckiego. Stanowi ono załącznik nr 36 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 18 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 18 radnych,
18 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XII/81/2020 zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2020 – 2023. Stanowi ona
załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.
Ad.20.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 19, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 20 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie
dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Powiatu Siedleckiego”. Projekt tej
uchwały stanowi załącznik nr 39 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 18 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 18 radnych,
18 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XII/82/2020 w sprawie dokonania zmian w Uchwale

Budżetowej na 2020 rok Powiatu Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 41 do
niniejszego protokołu.

Ad.21.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 20, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 21 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
najmu”. Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 42 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 18 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 18 radnych,
18 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XII/83/2020 w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. Stanowi ona
załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.
W tym momencie na salę obrad wróciła Radna Małgorzata Cepek. Od tej chwili w sesji
Rady Powiatu uczestniczy 19 radnych.
Ad.22.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 21, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 22 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr XI/76/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie
wyrażenia zgody na powierzenie Miastu i Gminie Mordy zadań w zakresie prowadzenia
powiatowej biblioteki publicznej”. Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 45 do
niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są pytania?
Głos zabrał Radny Dariusz Stopa. Zadał pytanie jakie były powody i co zdecydowało o tym,
że prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej powierzamy Miastu i Gminie Mordy.
Odnosząc się do doniesień medialnych, zapytał również czy to prawda, że do rady zostało
wystosowane pismo dyrektora biblioteki wojewódzkiej i czy ewentualnie radni mogliby się z
nim zapoznać.
Przewodniczący Rady Powiatu zacytował fragment artykułu z lokalnej gazety i powiedział,
że w artykule tym jest nieścisłość, ponieważ pismo od dyrektora biblioteki wojewódzkiej
zostało skierowane bezpośrednio do Starosty Siedleckiego i przekazane do wiadomości
Przewodniczącego Rady Powiatu. Treść pisma otrzymali wszyscy członkowie Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.
Radny Jan Kuć stwierdził, że skoro cała rada głosuje nad tym projektem uchwały, to
wszyscy radni powinni być zapoznani z treścią tego pisma.

Starosta Karol Tchórzewski powiedział, że pismo nie mogło być wcześniej dostarczone
radnym, gdyż zostało wystosowane przez dyrektora biblioteki w dniu 14 stycznia 2020r. Pan
Starosta przypomniał jakie są zadania biblioteki powiatowej i przedstawił rozliczenie 100 tys.
złotych dotacji za 2019 rok.
Radny Dariusz Stopa powiedział, że ma prośbę żeby na przyszłość przygotowywać bardziej
szczegółowo informacje dla radnych odnośnie projektów uchwał, nad którymi mają
głosować.
Radny Bartłomiej Kurkus powiedział, że rozsądne i racjonalne wydawanie środków
potrzebnych na zadania związane z prowadzeniem biblioteki powiatowej przeważyły o tym,
że przegłosowano zmiany, których efekty mogą być jak najbardziej pozytywne.
Radny Jan Kuć stwierdził, że nadal ma żal i czuje się nie do końca poinformowany, np.
nasuwa mu się spóźnione pytanie dlaczego przeniesiono bibliotekę powiatową akurat do
Mordów. Zabrakło wcześniej argumentów, które zostały przedstawione na dzisiejszej sesji.
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 17 radnych,
- „przeciw” 2 radnych,
- „wstrzymuję się” 0
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 46 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych,
17 głosami „za”, 2 głosami „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się” podjęła
Uchwałę Nr XII/84/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/76/2019 Rady Powiatu
w Siedlcach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie
Miastu i Gminie Mordy zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki
publicznej. Stanowi ona załącznik nr 47 do niniejszego protokołu.
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
przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie”. Projekt
tej uchwały stanowi załącznik nr 48 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 19 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 49 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych,
19 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XII/85/2020 w sprawie przekazania skargi do

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Stanowi ona załącznik nr 50 do
niniejszego protokołu.

Ad.24.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 23, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 24 punktu porządku obrad, tj. „Informacja Przewodniczącego
Rady”.
Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił radnym frekwencję dotyczącą posiedzeń na
sesjach i komisjach w 2019 roku. Frekwencja radnych na sesjach Rady stanowi załącznik nr
51 do protokołu, a frekwencja na posiedzeniach Komisji Rady w 2019 roku stanowi
załącznik nr 52 do protokołu.
Przypomniał również radnym o składaniu oświadczeń majątkowych za 2019 rok do końca
kwietnia 2020 r.
Ad. 25.
Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 8 pkt. 6 Statutu Powiatu Siedleckiego o godzinie
1330 Przewodniczący Rady Powiatu zakończył obrady wypowiadając formułę:
„Zamykam XII Sesję Rady Powiatu w Siedlcach”.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczył:

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU
/-/ Marek Gorzała

Protokołowała:
Monika Mróz

