
 

 OR.0002.2.2020 

 

PROTOKÓŁ NR XIII/2020 
z XIII Sesji Rady Powiatu w Siedlcach, 

odbytej w dniu 27 marca 2020 roku 
w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, 

ul. Piłsudskiego 40. 
 

    

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała o godzinie 1200 otworzył Sesję 

wypowiadając formułę: „Otwieram XIII 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 16 radnych, co wobec 

ustawowego składu Rady, wynoszącego 21 osób stanowi quorum do podejmowania 

prawomocnych uchwał, wniosków i wydawania opinii. Nieobecni radni: Jan Kuć, Magdalena 

Paczóska, Kazimierz Prochenka, Marian Sekulski, Małgorzata Stolarzewska-Sierakowska. 

(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). 

Po  wyczerpaniu porządku w punkcie 1, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała 

zaproponował wprowadzenie zmiany w porządku obrad poprzez wprowadzenie punktu: 

„Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Powiatu Siedleckiego”. 

Następnie przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za wprowadzeniem tego punktu ? 

 - „za” wprowadzeniem punktu głosowało 16 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 16 radnych,  

16 głosami „za” wprowadziła zmianę w porządku obrad poprzez dodanie punktu: 

„Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Powiatu Siedleckiego”.  

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała zapytał radnych, kto jest „za” przyjęciem 

porządku obrad po zmianach? 

 - „za” przyjęciem porządku obrad głosowało 16 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco:  

1. Otwarcie obrad. 
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej    

Powiatu Siedleckiego na lata 2020-2023. 



3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok 

Powiatu Siedleckiego. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Powiatu Siedleckiego.  
5. Informacja Przewodniczącego Rady 
6. Zamknięcie obrad. 

Ad. 2. 

Po  wyczerpaniu porządku w punkcie 1, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała  

przystąpił  do realizacji 2 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 5 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 16 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 16 radnych,  

16 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XIII/86/2020 zmieniającej uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2020 – 2023. Stanowi ona 

załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.3. 

Po wyczerpaniu porządku w punkcie 2, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała 

przystąpił do realizacji 3 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie 

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Powiatu Siedleckiego”. Projekt tej 

uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Głos w tym punkcie zabrali: Radny Bartłomiej Kurkus, Radny Dariusz Stopa oraz Radny 

Piotr Dymowski. Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Powiatu Pelagia Piątek. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy ktoś jeszcze ma pytania? 

Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest  

za podjęciem uchwały? 

 - „za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 16 radnych,  

16 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XIII/87/2020 w sprawie dokonania zmian  

w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Powiatu Siedleckiego. Stanowi ona załącznik  

nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.4. 

Po wyczerpaniu porządku w punkcie 3, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała 

przystąpił do realizacji 4 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie  



dokonania zmian w Statucie Powiatu Siedleckiego”. Projekt tej uchwały stanowi załącznik 

nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że zmiany, które wprowadzamy do statutu,  

tj. dodanie rozdziału 11, dotyczą sytuacji trudnej, jaka jest w chwili obecnej i wprowadzają 

możliwość posiedzenia Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu Powiatu w formie on-line  

z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się 

na odległość. Po chwili zapytał, czy są pytania? 

Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za 

podjęciem uchwały? 

 - „za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 16 radnych,  

16 głosami „za” podjęła Uchwałę w sprawie dokonania zmian w Statucie Powiatu  

Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.5. 

Po wyczerpaniu porządku w punkcie 4, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała 

przystąpił do realizacji 5 punktu porządku obrad, tj. „Informacja Przewodniczącego Rady”.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że ze względu na sytuację epidemiczną panującą 

w kraju nie wie czy planowana sesja kwietniowa się odbędzie i ewentualnie w jakich 

warunkach i okolicznościach. Poprosił też przewodniczących komisji o przejrzenie planów 

pracy i przesunięcie czasowe punktów, które nie są niezbędne do zrealizowania  

w najbliższym czasie. Następnie złożył wszystkim zebranym na sali obrad życzenia z okazji 

zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy. 

 

Ad. 6. 

Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 8 pkt. 6 Statutu Powiatu Siedleckiego o godzinie 

1220 Przewodniczący Rady Powiatu zakończył obrady wypowiadając formułę:  

„Zamykam XIII Sesję Rady Powiatu w Siedlcach”.  

 

Na tym protokół zakończono.  

       Przewodniczył: 

 

 

 

                                                             PRZEWODNICZĄCY RADY  

                                                                                POWIATU                                   

                                            

                                                                                          /-/    Marek Gorzała     

 

       

Protokołowała: 

Jolanta Koć 


