
 

 OR.0002.3.2020 

 

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

odbytej w dniu 22 maja 2020 roku w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków 

porozumiewania się na odległość 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała o godzinie 900 otworzył Sesję 

wypowiadając formułę: „Otwieram XIV 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. 

Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że sesja zwołana jest na podstawie art. 15zzx 

ust. 1 i 2 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz.374 ze zm.). 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował radnych, że głosowania będą się odbywać 

poprzez odpytanie każdego z radnych w kolejności alfabetycznej (każdy głos będzie 

potwierdzony przez obsługę rady na terminalach do głosowania). 

 

Ad. 2. 

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

przystąpił  do realizacji 2 punktu porządku obrad, tj. „Stwierdzenie kworum”. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 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. Radny 

Witold Kąkol był nieobecny. 

Lista obecności została sporządzona poprzez odpytanie każdego z radnych  

w kolejności alfabetycznej (każdy z nich potwierdził obecność, będąc jednocześnie 

widocznym na ekranie komputera).  

(Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). 

 (Lista zalogowanych radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). 

Ad. 3. 

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

przystąpił  do realizacji 3 punktu porządku obrad, tj. „Wnioski do porządku obrad”. 

Nadmienił, że porządek obrad z materiałami otrzymali wszyscy radni wraz z zawiadomieniem 

o sesji.  



Następnie poinformował, że w związku z tym, że wpłynęło pismo od Wójta Gminy Wiśniew 

wycofujące prośbę o nieodpłatne przekazanie działki wnosi o zmianę porządku obrad  

i zdjęcie punktu nr 16 „Podjęcie uchwały w sprawie dokonania darowizny nieruchomości 

gruntowej” (załącznik nr 3). W miejsce tego punktu proponuje wprowadzenie punktu 

„Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku do Zarządu Powiatu”.  

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zgłosić jakieś wnioski  

do porządku obrad?      

Ponieważ nikt więcej nie zgłosił wniosków, Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest 

„za” przyjęciem przedstawionych zmian w porządku obrad? 

 - „za” przyjęciem zmiany w porządku obrad głosowało 20 radnych.  

Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

W tym momencie do obrad dołączył Radny Witold Kąkol. Od tej chwili w Sesji Rady 

Powiatu uczestniczy 21 radnych. 

Następnie Przewodniczący Rady zapytał kto z radnych jest „za” przyjęciem porządku obrad 

po zmianach? 

 - „za” przyjęciem zmienionego porządku obrad głosowało 21 radnych. 

Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Stwierdzenie kworum. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z  XII Sesji Rady Powiatu w Siedlcach. 

5.  Przyjęcie protokołu z  XIII Sesji Rady Powiatu w Siedlcach. 

6. Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy urodzin Papieża św. Jana Pawła II. 

8. Przyjęcie informacji o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Siedleckim i działalności 

Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2019 roku. 

9. Przyjęcie informacji o działalności Biura Powiatowego w Siedlcach Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2019 roku. 

10. Przyjęcie informacji o zrealizowanych inwestycjach i remontach w Powiecie Siedleckim 

w 2019 roku. 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Siedleckiego na lata 2020-2023. 

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

Powiatu Siedleckiego. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  

w Mordach oraz likwidacji szkół wchodzących w jego skład. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia planu zadaniowego i finansowego na realizację 

przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2020 roku. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy 

Zastępczej w Powiecie Siedleckim na lata 2020-2022. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku do Zarządu Powiatu. 



17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Powiatu 

Siedleckiego. 

18. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach 

w 2019 roku. 

19. Przyjęcie sprawozdania z działalności Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”  

w Chlewiskach w 2019 roku. 

20. Przyjęcie sprawozdania z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu oraz Domu nad 

Liwcem w Kisielanach w 2019 roku. 

21. Przyjęcie sprawozdania z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

 w Stoku Lackim w 2019 roku. 

22. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Stoku Lackim w 2019 roku. 

23. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Siedlcach w 2019 roku, obejmującego realizację zadań z zakresu: Powiatowego 

Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017 – 2019, Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 

lata 2015-2020, Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc  

w rodzinie na terenie Powiatu Siedleckiego na lata 2017-2020 oraz Wykaz potrzeb  

w zakresie pomocy społecznej i Zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy 

zastępczej. 

24. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON  

w roku 2019. 

25. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Siedleckiego  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w roku 2019. 

26. Informacja Przewodniczącego Rady. 

27. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 4.  

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

przystąpił do realizacji 4 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady 

Powiatu w Siedlcach”. Przewodniczący Rady nadmienił, że protokół z XII Sesji Rady 

Powiatu był wyłożony do wglądu oraz wysłany elektronicznie wszystkim radnym. 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 XII Sesji Rady Powiatu? 

 

- „za” przyjęciem protokołu głosowało 21 radnych. 

 

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

 

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała stwierdził, iż Rada Powiatu w obecności  

21 radnych, jednogłośnie przyjęła Protokół z XII Sesji Rady Powiatu w Siedlcach. 

 

 

 

 



Ad. 5. 

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

przystąpił do realizacji 5 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie Protokołu z XIII Sesji Rady 

Powiatu”. Przewodniczący Rady nadmienił, że protokół z XIII Sesji Rady Powiatu był 

wyłożony do wglądu oraz wysłany elektronicznie wszystkim radnym. 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 XIII 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 XIII Sesji Rady Powiatu w Siedlcach. 

  

Ad. 6. 

Po wyczerpaniu porządku w punkcie 5 Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała 

przystąpił do realizacji 6 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdania z pracy 

Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym”. Stanowi ono załącznik nr 8 do niniejszego 

protokołu.  Następnie zapytał, czy ktoś ma uwagi lub zapytania do tego punktu?  

 

Radny Dariusz Stopa poprosił, żeby Pan Starosta podał  więcej szczegółów sprawy 

dotyczącej przekazania budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach na rzecz 

stowarzyszenia, które będzie prowadzić dom pomocy społecznej dla autystów. 

Starosta Karol Tchórzewski wyjaśnił, że od rodziców dzieci z autyzmem wpłynął wniosek  

o założenie takiego domu. My jako Powiat Siedlecki takiego domu nie założymy i w związku 

z tym Zarząd podjął decyzję, że jeżeli powstanie stowarzyszenie rodziców dzieci 

autystycznych i wystąpi z wnioskiem o przekazanie budynku, to wtedy podejmiemy jakieś 

rozmowy. Na obecnym etapie nic nikomu nie przekazujemy. 

Radny Jan Kuć zapytał w jakim kierunku zmierza sprawa udzielenia dotacji szpitalowi  

na przyrząd do USG? Podkreślił, że jest to bardzo ważna sprawa i społecznie uzasadniona. 

Starosta Karol Tchórzewski odpowiedział, że jak najbardziej zgadza się z tym 

stanowiskiem. Po analizie prawnej stwierdzono, że możemy przekazać dotację organowi 

prowadzącemu SPZOZ, czyli Miastu Siedlce, w związku z tym czekamy na pismo od 

Prezydenta Miasta Siedlce z prośbą o dotację i wtedy będziemy mogli podjąć kroki formalno-

prawne aby Zarząd wystąpił do Rady Powiatu o zmianę w budżecie przewidującą wsparcie 

szpitala w zakupie sprzętu do USG. 

Radny Sławomir Piotrowski podziękował za przeprowadzenie postępowań przetargowych 

na remont dróg w Gminie Siedlce i jednocześnie zapytał na jakim są teraz etapie? 

Starosta Karol Tchórzewski odpowiedział, że procedura przetargowa na chodnik  

w Grubalach została zakończona i umowa została podpisana w dniu dzisiejszym, tak samo 

jeśli chodzi o ulicę Majową, natomiast jeśli chodzi o odcinek drogi Strzała – Purzec to 

postępowanie przetargowe nie zostało jeszcze zakończone. 

 



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.7. 

Po wyczerpaniu porządku w punkcie 6, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała 

przystąpił do realizacji 7 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia 

100. rocznicy urodzin Papieża św. Jana Pawła II”. Stanowi ona załącznik nr 10  

do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu odczytał tekst przedmiotowej uchwały i stwierdził, że Rada 

Powiatu przyjęła przez aklamację uchwałę w sprawie uczczenia 100. rocznicy urodzin 

Papieża św. Jana Pawła II. 

 

Ad.8. 

Po wyczerpaniu porządku w punkcie 7, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała 

przystąpił do realizacji 8 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie informacji o sytuacji na 

rynku pracy w Powiecie Siedleckim i działalności Powiatowego Urzędu Pracy  

w Siedlcach w 2019 roku”. Stanowi ona załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w tym punkcie? 

Starosta Karol Tchórzewski powiedział, że otrzymał informację, że Minister Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej w dniu 9 kwietnia 2020 r. zwiększył limit o 40 mln złotych na 

rzecz Powiatu Siedleckiego i Miasta Siedlce z przeznaczeniem na finansowanie zadań przez 

Powiatowy Urząd Pracy. 

Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma jeszcze uwagi w tym punkcie? 

 

Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada 

Powiatu przyjęła informację o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Siedleckim  

i działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach 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 o działalności 

Biura Powiatowego w Siedlcach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

w 2019 roku”. Stanowi ona załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.  

 

Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania w tym punkcie? 

 



Radny Dariusz Stopa zadał pytanie odnośnie wypłat z tytułu wystąpienia suszy. Jakiego 

rzędu kwota pozostała jeszcze do wypłacenia i czy jest ostateczny termin kiedy środki zostaną 

wypłacone rolnikom? 

Radny Marian Sekulski, który jest Kierownikiem Biura Powiatowego Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odpowiedział, że jeśli chodzi o pomoc suszową to 

była ona podzielona za tamten rok w dwóch kategoriach, była to pomoc publiczna i pomoc de 

minimis dla tych, których straty wyniosły mniej niż 30%. Jeśli chodzi o pomoc publiczną, 

odszkodowanie zostało wypłacone wszystkim beneficjentom do końca kwietnia, natomiast 

jeśli chodzi o pomoc de minimis to kwoty do 5 tysięcy złotych były wypłacone na początku 

maja, natomiast od 8 do 15 maja została wypłacona zaliczka tym, którzy mają wysokość 

odszkodowania powyżej 5 tysięcy złotych. Do końca maja wszystkie środki powinny być już 

wypłacone rolnikom. 

Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma jeszcze uwagi w tym punkcie? 

 

Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, 

że  Rada Powiatu przyjęła informację o działalności Biura Powiatowego w Siedlcach 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 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  

o zrealizowanych inwestycjach i remontach w Powiecie Siedleckim w 2019 roku”. 

Stanowi ona załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są pytania odnośnie tego materiału? 

 

Ponieważ nikt nie miał pytań, Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła 

informację o zrealizowanych inwestycjach i remontach w Powiecie Siedleckim w 2019 

roku. 

Radny Dariusz Stopa stwierdził, że radni powinni głosować przyjęcie tej informacji. 

Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 10-cio minutową przerwę, żeby skonsultować  

tą kwestię z Radcą Prawnym. 

 

Przewodniczący Rady wypowiadając słowa „wznawiam obrady po przerwie” poinformował 

radnych, że Mecenas wyraził opinię, że jeżeli jest to informacja, a nie sprawozdanie  

to głosowanie nie musi być przeprowadzone. 

 

Ad.11. 

Po wyczerpaniu porządku w punkcie 10, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała 

przystąpił do realizacji 11 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 

2020-2023”. Stanowi ona załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

Poinformował, że projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały Komisja Budżetu i Komisja 

Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy.  

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję w tym punkcie. 

Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, zapytał kto jest „za” podjęciem uchwały? 



 - „za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych. Radny Marian Sekulski nie wziął 

udziału w głosowaniu. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21 radnych,  

20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XIV/88/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie 

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

załącznik nr 16 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 

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

uchwały stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

Poinformował, że projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały Komisja Budżetu i Komisja 

Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy.  

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 21 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21 radnych,  

21 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XIV/89/2020 w sprawie dokonania zmian  

w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Powiatu Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 19 

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 w sprawie 

rozwiązania Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach oraz likwidacji szkół 

wchodzących w jego skład”. Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 20 do niniejszego 

protokołu. 

Poinformował, że projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Oświaty, Kultury, 

Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. 

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 15 radnych, 6 radnych wstrzymało się od głosu. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21 radnych,  

15 głosami „za” podjęła Uchwałę w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Mordach oraz likwidacji szkół wchodzących w jego skład. 

Stanowi ona załącznik nr 22 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 

określenia planu zadaniowego i finansowego na realizację przez Powiat Siedlecki zadań 

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku”. Projekt 

tej uchwały stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. 

Poinformował, że projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały Komisja Rewizyjna, Komisja 

Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisja Budżetu. 

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 21 radnych 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21 radnych,  

21 głosami „za” podjęła Uchwałę nr XIV/91/2020 w sprawie określenia planu 

zadaniowego i finansowego na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku Stanowi ona załącznik  

nr 25 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 

przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Siedleckim  

na lata 2020-2022”. Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu. 

Poinformował, że projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Oświaty, Kultury, 

Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. 

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 21 radnych 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21 radnych,  

21 głosami „za” podjęła Uchwałę nr XIV/92/2020 w sprawie przyjęcia Powiatowego 

Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Siedleckim na lata 2020-2022.  

Stanowi ona załącznik nr 28 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 

przekazania wniosku do Zarządu Powiatu”. Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 29 

do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wniosek był przedmiotem obrad Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji. Następnie na prośbę  Wnioskodawczyni, która nie mogła uczestniczyć  

w obradach odczytał treść wystosowanego przez Nią pisma (załącznik nr 30). 

Starosta Karol Tchórzewski poinformował, że sprawa toczy się od lutego 2017 roku. 

Obecny Zarząd podtrzymuje stanowisko poprzedniego Zarządu, że to właściciel stawu,  

a nie zarządca drogi jest zobowiązany do zabezpieczenia skarpy. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał radnych, czy są pytania w tym punkcie? 

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

podjęciem uchwały? 

 - „za” podjęciem uchwały głosowało 21 radnych 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21 radnych,  

21 głosami „za” podjęła Uchwałę nr XIV/93/2020 w sprawie przekazania wniosku  

do Zarządu Powiatu. Stanowi ona załącznik nr 32 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 zmiany 

Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Siedleckiego”. Projekt tej uchwały 

stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał radnych, czy są pytania w tym punkcie? 

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

podjęciem uchwały? 

 - „za” podjęciem uchwały głosowało 21 radnych 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21 radnych,  

21 głosami „za” podjęła Uchwałę nr XIV/94/2020 w sprawie zmiany Regulaminu 

Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 35  

do niniejszego protokołu. 

 

Ad.18. 

Po wyczerpaniu porządku w punkcie 17, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała 

przystąpił do realizacji 18 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdania  

z działalności Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach w 2019 roku”. Stanowi 

ono załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.  



Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie pozytywnie zaopiniowały Komisja 

Rewizyjna, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisja 

Budżetu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał radnych, czy są pytania w tym punkcie? 

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 37 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21 radnych,  

21 głosami „za” przyjęła sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 

w Mordach w 2019 roku.  

 

Ad.19. 

Po wyczerpaniu porządku w punkcie 18, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała 

przystąpił do realizacji 19 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdania  

z działalności Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach w 2019 roku”. 

Stanowi ono załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie pozytywnie zaopiniowały Komisja 

Rewizyjna, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisja 

Budżetu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał radnych, czy są pytania w tym punkcie? 

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 39 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21 radnych,  

21 głosami „za” przyjęła sprawozdanie z działalności Domu Pracy Twórczej 

„Reymontówka” w Chlewiskach w 2019 roku. 

 

Ad.20. 

Po wyczerpaniu porządku w punkcie 19, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała 

przystąpił do realizacji 20 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdania  

z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu oraz Domu nad Liwcem w Kisielanach  

w 2019 roku ”. Stanowi ono załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie pozytywnie zaopiniowały Komisja 

Rewizyjna, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisja 

Budżetu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał radnych, czy są pytania w tym punkcie? 

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 41 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21 radnych,  

21 głosami „za” przyjęła sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu oraz 

Domu nad Liwcem w Kisielanach w 2019 roku. 

 

Ad.21. 

Po wyczerpaniu porządku w punkcie 20, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała 

przystąpił do realizacji 21 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdania  

z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczegow Stoku Lackim w 2019 

roku”. Stanowi ono załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie pozytywnie zaopiniowały Komisja 

Rewizyjna, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisja 

Budżetu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał radnych, czy są pytania w tym punkcie? 

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 43 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21 radnych,  

21 głosami „za” przyjęła sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Stoku Lackim w 2019 roku. 

 

Ad.22. 

Po wyczerpaniu porządku w punkcie 21, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała 

przystąpił do realizacji 22 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdania  

z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim  

w 2019 roku”. Stanowi ono załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie pozytywnie zaopiniowały Komisja 

Rewizyjna, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisja 

Budżetu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał radnych, czy są pytania w tym punkcie? 

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 45 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21 radnych,  

21 głosami „za” przyjęła sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim w 2019 roku. 



 

 

Ad.23. 

Po wyczerpaniu porządku w punkcie 22, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała 

przystąpił do realizacji 23 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdania  

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2019 roku, 

obejmującego realizację zadań z zakresu: Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy 

Zastępczej na lata 2017 – 2019, Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020, Programu 

korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Powiatu 

Siedleckiego na lata 2017-2020 oraz Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej  

i Zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej”. Stanowi ono załącznik  

nr 46 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie pozytywnie zaopiniowały Komisja 

Rewizyjna, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisja 

Budżetu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał radnych, czy są pytania w tym punkcie? 

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

przyjęciem sprawozdania? 

 - „za” przyjęciem sprawozdania głosowało 20 radnych. Radny Sławomir Piotrowski 

nie wziął udziału w głosowaniu. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 47 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21 radnych,  

20 głosami „za” przyjęła sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Siedlcach w 2019 roku, obejmującego realizację zadań z zakresu: 

Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017 – 2019, Powiatowego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie na lata 2015-2020, Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Siedleckiego na lata 2017-2020 oraz 

Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej i Zestawienie potrzeb w zakresie systemu 

pieczy zastępczej. 

 

Ad.24. 

Po wyczerpaniu porządku w punkcie 23, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała 

przystąpił do realizacji 24 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdania z realizacji 

zadań finansowanych ze środków PFRON w roku 2019”. Stanowi ono załącznik nr 48  

do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie pozytywnie zaopiniowały Komisja 

Rewizyjna, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisja 

Budżetu. 

Przewodniczący Rady powiedział, że obrady opuścił Radny Sławomir Piotrowski. Od tej 

chwili w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał radnych, czy są pytania w tym punkcie? 



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 49 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 radnych,  

20 głosami „za” przyjęła sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych ze środków 

PFRON w roku 2019. 

 

Ad.25. 

Po wyczerpaniu porządku w punkcie 24, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała 

przystąpił do realizacji 25 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdania z realizacji 

Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019”. Stanowi ono 

załącznik nr 50 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała Komisja 

Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał radnych, czy są pytania w tym punkcie? 

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 51 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 radnych,  

20 głosami „za” przyjęła sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu 

Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w roku 2019. 

 

Ad.26. 

Po wyczerpaniu porządku w punkcie 25, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała 

przystąpił do realizacji 26 punktu porządku obrad, tj. „Informacja Przewodniczącego 

Rady”.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że termin składania oświadczeń 

majątkowych został wydłużony do dnia 31 maja 2020 r.  

Przewodniczący Rady przypomniał radnym, że przy procedowaniu budżetu zgłaszali swoje 

uwagi i powiedział, że jeżeli ktoś je podtrzymuje to najwyższy czas zająć się poprawką lub 

stworzeniem nowego dokumentu. 

Poinformował, że w okresie międzysesyjnym wpłynęła interpelacja Radnego Jana Kucia,  

na którą odpowiedź została udzielona w dniu 8 kwietnia 2020 r. 

Przewodniczący Rady powiedział, że jest już gotowy Raport o stanie Powiatu i poprosił 

radnych o zapoznanie się z tym dokumentem. Dodał, że sesja absolutoryjna prawdopodobnie 

odbędzie się w pierwszej połowie czerwca. 



Następnie głos zabrał Radny Marian Sekulski. Powiedział, że chciałby uzupełnić swoją 

informację dotyczącą pomocy suszowej dla rolników. Poinformował, że wpłynęło 4249 

wniosków na kwotę 12 mln 160 tyś. złotych. Biuro Powiatowe w Siedlcach jest gotowe do 

sporządzenia list płatności bardzo szybko, jednakże może to być wydłużone w czasie 

ponieważ jest procedowane zwiększenie w budżecie kwoty w tym paragrafie. 

Wicestarosta Małgorzata Cepek odniosła się do zapytania Radnego Jana Kucia dotyczącego 

zakupu sprzętu do USG. Powiedziała, że jej szczególnie zależy na pomocy dla SP ZOZ  

i monitoruje tą sprawę. Poinformowała, że jako Powiat zakupiliśmy 275 przyłbic i 350 

maseczek z filtrem na potrzeby szpitala w Siedlcach. 

Ad. 27. 

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

1045 Przewodniczący Rady Powiatu zakończył obrady wypowiadając formułę:  

„Zamykam XIV Sesję Rady Powiatu w Siedlcach”.  

 

Na tym protokół zakończono.  

       Przewodniczył: 

 

 

 

                                                             PRZEWODNICZĄCY RADY  

                                                                                POWIATU                                   

                                            

                                                                                            /-/  Marek Gorzała     

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Jolanta Koć 


