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

odbytej w dniu 18 czerwca 2020 roku w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków 

porozumiewania się na odległość 

 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała o godzinie 1300 otworzył Sesję 

wypowiadając formułę: „Otwieram XV 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 

Piotr Dymowski 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 wpłynęła skarga Prokuratury Okręgowej na uchwałę Rady 

Powiatu w Siedlcach z dnia 25 października 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat 

za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów 

powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2020 rok i należy tą skargę 

przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wnioskuje zatem wprowadzenie 

zmiany w porządku obrad poprzez dodanie punktu „Podjęcie uchwały w sprawie przekazania 

skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego”.  Punkt ten będzie się znajdował pod 

numerem 23. 

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” wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad?  

- „za” wprowadzeniem punktu do porządku obrad głosowało 20 radnych.  

Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

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

po zmianach? 

- „za” przyjęciem zmienionego porządku obrad głosowało 20 radnych. 

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

Porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie obrad.  

2. Stwierdzenie kworum. 

3. Wnioski do porządku obrad.  

4. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Powiatu.  

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

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Siedleckiego na lata 2020 – 2023.  

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

Powiatu Siedleckiego.  

8. Debata nad Raportem o stanie powiatu za 2019 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Siedlcach wotum 

zaufania. 

10. Przyjęcie sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2019 rok samorządowej 

instytucji kultury pn.: ”Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach”.   

11. Przyjęcie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Siedleckiego na lata 2019-2022 za okres styczeń – grudzień 2019 roku.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego Sprawozdania 

finansowego Powiatu Siedleckiego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu  

za 2019 rok:  

- odczytanie opinii RIO w Warszawie Zespół w Siedlcach o przedłożonym przez 

Zarząd Powiatu w Siedlcach sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok, 

- Informacja o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 2019 rok.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu 

Siedleckiego za 2019 rok.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Siedlcach absolutorium  

z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok: 

-  przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu za 2019 rok, 



- przedstawienie opinii RIO dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 

udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2019 rok, 

- dyskusja, 

- przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 

Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli. 

16. Informacja o działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obszarze 

Powiatu Siedleckiego w 2019 roku.  

17. Informacja o działalności Związku Spółek Wodnych w Siedlcach w 2019 roku.  

18. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze Powiatu 

Siedleckiego w 2019 roku.  

19. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze Powiatu Siedleckiego  

w 2019 roku.  

20. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Powiatu 

Siedleckiego.  

21. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz 

ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Siedleckiego”   

w 2019 roku.  

22. Informacja o przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie Siedleckim  w okresie 

2019/2020.  

23. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie. 

24. Informacja Przewodniczącego Rady.  

25. Zakończenie 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 XIV Sesji Rady 

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

 

- „za” przyjęciem protokołu głosowało 20 radnych. 

 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

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

20 radnych, jednogłośnie przyjęła Protokół z XIV 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?  

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

do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem sprawozdania? 

- „za” przyjęciem sprawozdania głosowało 20 radnych. 



Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

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

20 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. „Podjęcie uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2020 

– 2023”. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 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.  

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

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

20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XV/95/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie 

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

załącznik nr 10 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 w sprawie 

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

uchwały stanowi załącznik nr 11 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 20 radnych. 

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

 

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

20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XV/96/2020 w sprawie dokonania zmian  

w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Powiatu Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 13 

do niniejszego protokołu. 

 

Ad.8. 

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

przystąpił do realizacji 8 punktu porządku obrad, tj. „Debata nad Raportem o stanie 

powiatu za 2019 rok”. Raport o stanie Powiatu Siedleckiego za 2019 rok stanowi załącznik 



nr 14 do niniejszego protokołu. Wzór zgłoszenia do debaty nad raportem o stanie powiatu 

stanowi załącznik na 15 do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że nikt z mieszkańców powiatu nie zgłosił 

chęci udziału w debacie i poprosił radnych o zabieranie głosu. 

 

Radny Jan Kuć powiedział, że ciekawi go sposób podziału pieniędzy na kulturę fizyczną. 

Dodał, że otrzymał pisemne wyszczególnienie jakie jednostki dostały te pieniądze, natomiast 

chciałby jeszcze wiedzieć w jakim trybie pieniądze są przyznawane. 

Radny Dariusz Stopa powiedział, że raport za 2019 rok przedstawiony jest w podobnym 

formacie jak za rok 2018. Stwierdził, że w wielu miejscach pojawiają się nieścisłości.  

W momencie gdy jest omawiana realizacja strategii powiatu jest tylko jedno zdanie jeśli 

chodzi o ochronę środowiska i energetykę. Nie ma w ogóle wzmianki na temat wysypiska  

w Kotuniu czy też nielegalnego zasypywania wyrobiska w Gręzowie. Radny Dariusz Stopa 

zapytał Starostę jak wygląda współpraca zagraniczna powiatu z rejonem dubieńskim i ile było 

spotkań przedsiębiorców i handlowców z różnych branż? Podsumowując stwierdził, że trzeba 

się zastanowić nad tym, czy taka powinna być formuła raportu bo tak naprawdę przypomina 

on sprawozdanie z działalności Starostwa i jednostek, a według ustawy o samorządzie 

powiatowym powinien obejmować podsumowanie działalności zarządu w roku poprzednim, 

w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu 

obywatelskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu powołując się na wspomnianą ustawę powiedział, że Rada 

Powiatu może określić w drodze uchwały w szczególności wymogi dotyczące raportu,  

a skoro nie określiła jest to dokument autorski zarządu. 

Starosta Karol Tchórzewski odniósł się w pierwszej kolejności do pytania Radnego Jana 

Kucia. Powiedział, że środki na kluby sportowe są przyznawane w ramach otwartych 

konkursów. Poprosił Sekretarza Andrzeja Rymuzę o dokładne wyjaśnienie procedury 

przyznawania dotacji. 

Sekretarz Andrzej Rumuza powiedział, że podział środków na kluby sportowe odbywa się 

w ramach otwartych konkursów ofert. Alokacja środków na ten cel przewidziana jest  

w uchwale budżetowej oraz w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Środku finansowe staramy się dopasowywać ze względu na skalę działalności oraz składane 

w ofertach przewidywane działania klubu w danym roku. Ponadto musimy się zmieścić  

w uchwalonym przez radę budżecie. WLKS ze względu na skalę swojej działalności oraz 

stopień profesjonalizmu od wielu lat otrzymuje dość znaczące środki.  

Starosta Karol Tchórzewski odniósł się do wystąpienia Radnego Dariusza Stopy. 

Powiedział, że struktura raportu jest to pomysł autorski zarządu powiatu i jest zgodna  

z ustawą o samorządzie powiatowym. Opis realizacji strategii jest zgodny z tym, co zostało 

zapisane w strategii na lata 2015-2020 z perspektywą do roku 2022. Jeśli chodzi o informacje 

o sieciach wodociągowych czy energetycznych na terenie powiatu to wszystkie takie 

informacje można znaleźć w raportach o stanie gmin. Jeśli chodzi o wysypiska śmieci to  

w Starostwie Powiatowym nie toczą się żadne postępowania w tej sprawie więc nie było 

potrzeby umieszczania tego w raporcie. Odnośnie spotkań naszych partnerów z zagranicy to 

spotkania z przedsiębiorcami odbyły się na dniach z rolnictwem oraz każdorazowo w trakcie 

pobytu delegacji w naszym powiecie. Starosta powiedział, że jako powiat nie kontynuujemy 

współpracy z miastem Dubno. Przyczyną jest to, że przed budynkiem tamtejszego Starostwa, 

który jest jednocześnie siedzibą urzędu miasta znajduje się pomnik Stepana Bandery, który 



jak wiemy nie był przyjazny polskiej ludności. Znajduje się też tam pomnik Ivana Gonty, 

który był przywódcą koliszczyzny, czyli powstania w XVIII wieku kozaków, którzy zasłynęli 

rzezią humańską, podczas której zostały wymordowane tysiące Polaków i Żydów. 

Radny Jan Osiej powiedział w imieniu Klubu Siedleckiej Wspólnoty Samorządowej, 

że raport wyczerpuje wszystkie znamiona określone w ustawie. Brakuje mu trochę informacji 

co wynika ze współpracy międzynarodowej powiatu. Podkreślił, że z analizy raportu wynika, 

że nasze finanse powiatowe mają się bardzo dobrze, tempo wzrostu inwestycyjnego również 

jest dobre, na przestrzeni ubiegłego roku uzyskaliśmy nadwyżkę budżetową, ogólna wartość 

pozyskanych środków inwestycyjnych to ponad 16 mln, a zadłużenie się zmniejszyło o ponad 

26% wobec poprzednich lat. Stwierdził, że w 2019 roku udało się zrobić bardzo wiele dla 

rozwoju powiatu i pogratulował Zarządowi, Pani Skarbnik oraz wszystkim radnym. 

Radny Dariusz Stopa odniósł się do swojego poprzedniego wystąpienia. Stwierdził, że  

w raporcie są nieścisłości ponieważ Pan Starosta powiedział, że nie utrzymujemy kontaktów  

z rejonem dubieńskim, a w raporcie jest on wymieniony jako region, z którym 

współpracujemy. Ponadto jeśli chodzi o Dubno to miasto wystawiło sobie ten pomnik, a sam 

rejon dubieński tego nie honorował. 

Starosta Karol Tchórzewski odnosząc się do wypowiedzi Radnego Jana Osieja powiedział, 

że najważniejsze skutki działań prowadzonych z partnerami zagranicznymi to skutki 

kulturalne, podczas których wiele dzieci i młodzieży jeździ na wymianę i dzięki temu 

nawiązują kontakty i poznają inne kraje. Odnosząc się do słów Radnego Dariusza Stopy, 

Starosta powiedział, że ani ze strony polskiej ani z ukraińskiej nie nastąpiła żadna próba 

nawiązania kontaktu. 

Wicestarosta Małgorzata Cepek zwróciła uwagę, że raport był omawiany na wszystkich 

komisjach, a jednak Radny Dariusz Stopa nie zgłaszał tylu uwag. 

Radny Dariusz Stopa odpowiedział, że nigdzie nie jest powiedziane, że uwagi dotyczące 

raportu można zgłaszać tylko na komisjach, a na sesji Rady nie. Raport jest dosyć długi i był 

przez niego analizowany również po komisji, w związku z tym niektóre spostrzeżenia zgłasza 

właśnie dzisiaj. 

Starosta Karol Tchórzewski powiedział, że zgadza się z Radnym Dariuszem Stopą,  

że debata nad Raportem o stanie Powiatu Siedleckiego powinna odbywać się w tym punkcie, 

który jest właśnie do tego przeznaczony. Starosta podziękował za wszystkie uwagi  

i dodał, na przyszły rok zarząd będzie starał się je poprawić. 

Radny Bartłomiej Kurkus powiedział, że w związku z różnymi uwagami dotyczącymi 

raportu o stanie powiatu, zachęca do podjęcia inicjatywy w sprawie określenia wymogów 

dotyczących opracowania raportu. W imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości 

stwierdził, że radni z tego klubu opowiadają się za udzieleniem Zarządowi Powiatu  

w Siedlcach wotum zaufania. 

Radny Sławomir Piotrowski stwierdził, że ze względów gospodarczych dosyć istotną 

informacją jest fakt, że bezrobocie w powiecie siedleckim znacznie spadło i dodał, że życzy 

zarządowi aby takie tempo i tak dobre wyniki utrzymał w następnych latach. 

Radny Dariusz Stopa powiedział, że każdy z członków Klubu Polskiego Stronnictwa 

Ludowego będzie głosował indywidualnie nad wotum zaufania. 



Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Ponieważ nie 

było więcej chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Rady Powiatu zakończył debatę 

nad raportem o stanie powiatu za 2019 rok. 

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 

udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania”. Projekt tej uchwały stanowi załącznik  

nr 16 do niniejszego protokołu.  

 

Radny Jan Kuć zabrał głos i powiedział, że zagłosuje przeciw udzieleniu zarządowi wotum 

zaufania ze względu na zwolnienia pracowników Starostwa, które miały miejsce na początku 

2019 roku, w tym kobiety w ciąży. 

Starosta Karol Tchórzewski odpowiedział, że nie zajmuje się sprawami prywatnymi swoich 

pracowników. Dodał, że nic takiego nie miało miejsca ponieważ kodeks pracy zabrania 

zwolnienia kobiety w ciąży. W momencie wypowiedzenia nikt nie podnosił kwestii ciąży. 

Jeżeli taka sytuacja by się wydarzyła, każdy sąd nakazałby przywrócić taką osobę do pracy.  

Wicestarosta Małgorzata Cepek potwierdziła słowa Starosty, że nikt nie ma prawa zwolnić 

kobiety w ciąży. Skoro ta pracownica była w ciąży to powinna zaskarżyć pracodawcę do 

sądu, a nic takiego nie miało miejsca. 

Przewodniczący Rady Powiatu zamknął dyskusję w tym punkcie i przystąpił do głosowania. 

Zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum 

zaufania? 

- „za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, „przeciw” 1 radny, a 2 radnych wstrzymało 

się od głosu. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

 

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

17 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” oraz 2 głosami „wstrzymującymi się” podjęła Uchwałę 

nr XV/97/2020 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Siedlcach wotum zaufania. 

Stanowi ona załącznik nr 18 do niniejszego protokołu 

 

Ad.10. 

Po wyczerpaniu porządku w punkcie 9, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała 

przystąpił do realizacji 10 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdania z wykonania 

planu finansowego za 2019 rok samorządowej instytucji kultury pn.: ”Dom Pracy 

Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach”. Stanowi ono załącznik nr 19 do niniejszego 

protokołu. Poinformował, że sprawozdanie zostało przyjęte przez Komisję Rewizyjną, 

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

Następnie zapytał, czy są pytania? 

 

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

głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem sprawozdania? 

- „za” przyjęciem sprawozdania głosowało 20 radnych. 



Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 

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

20 głosami „za” przyjęła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 rok 

samorządowej instytucji kultury pn.: ”Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”  

w Chlewiskach. 

 

Ad.11. 

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

przystąpił do realizacji 11 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie informacji o kształtowaniu 

się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2019-2022 za okres 

styczeń – grudzień 2019 roku”. Stanowi ona załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. 

Poinformował, że informacja została przyjęta przez Komisję Rewizyjną oraz Komisję 

Budżetu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję w tym punkcie. 

Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, zapytał kto jest „za” przyjęciem informacji? 

- „za” przyjęciem informacji 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” przyjęła informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2019-2022 za okres styczeń – grudzień 2019 

roku. 

 

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 

rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego 

wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok”. Projekt tej uchwały stanowi 

załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. Sprawozdanie finansowe Powiatu Siedleckiego za 

rok 2019 stanowi załącznik nr 24. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu 

Siedleckiego za 2019 rok stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował radnych, że nastąpiła zmiana publikatora 

ustawy o samorządzie powiatowym i od dnia 25 maja 2020 r. obowiązuje Dz.U. z 2020 r. 

poz. 920. W treści uchwały nic się nie zmienia, tylko podstawa prawna. Dodał, że oba 

sprawozdania zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną i Komisję 

Budżetu. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok pozytywnie zaopiniowała 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Zespół w Siedlcach. Uchwałę Nr Si.165.2020 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 kwietnia 

2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Siedlcach sprawozdaniu  

z wykonania budżetu za 2019 rok otrzymali wszyscy radni. Stanowi ona załącznik nr 26  

do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Piotrowski odczytał treść opinii RIO  

o sprawozdaniu z wykonania budżetu. 



Przewodniczący Rady Powiatu  poinformował, że wszyscy radni otrzymali i zapoznali się  

z informacją o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 2019 rok. Stanowi ona załącznik  

nr 27 do niniejszego protokołu. 

 

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

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

do głosowania. Zapytał, kto jest „za” podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia  

i zatwierdzenia rocznego Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego wraz ze 

Sprawozdaniem  z wykonania budżetu za 2019 rok?  

- „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 XV/98/2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

rocznego Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego wraz ze Sprawozdaniem  

z wykonania budżetu za 2019 rok. Stanowi ona załącznik nr 29 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 

zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Siedleckiego za 2019 rok”. Projekt tej 

uchwały stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady Powiatu 

poinformował radnych, że nastąpiła zmiana publikatora ustawy o samorządzie powiatowym  

i od dnia 25 maja 2020 r. obowiązuje Dz.U. z 2020 r. poz. 920. 

Dodał, że projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały Komisja Rewizyjna 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 20 radnych. 

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

 

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

20 głosami „za” podjęła Uchwałę nr XV/99/2020 w sprawie zatwierdzenia 

skonsolidowanego bilansu Powiatu Siedleckiego za 2019 rok. Stanowi ona załącznik nr 32 

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 

udzielenia Zarządowi Powiatu w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania budżetu  

za 2019 rok”. Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował radnych, że nastąpiła zmiana publikatora 

ustawy o samorządzie powiatowym i od dnia 25 maja 2020 r. obowiązuje Dz.U. z 2020 r. 

poz. 920. 



 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu 

Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego za rok 2019, Sprawozdania rocznego  

z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2019 rok i po zapoznaniu się z opinią 

Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz po rozpatrzeniu Informacji  

o stanie mienia Powiatu siedleckiego za 2019 rok pozytywnie zaopiniowała wykonanie 

budżetu za 2019 rok i wystąpiła z wnioskiem (załącznik nr 34 do protokołu) do Rady 

Powiatu w Siedlcach o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Siedlcach za 2019 rok.  

Wniosek ten Komisja przesłała również do Regionalnej Izby Obrachunkowej, celem 

zaopiniowania. Radny Sławomir Piotrowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał 

treść wniosku oraz Uchwałę Nr Si.206.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie pozytywnej opinii o wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu 

za 2019 rok (załącznik nr 35 do protokołu). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję w tym punkcie. 

 

Radny Bartłomiej Kurkus powiedział, że w ocenie wykonania budżetu należy podkreślić 

fakt, że dochody budżetu określone na kwotę 63,5 miliona złotych zostały wykonane  

w wysokości ponad 73 milionów, co stanowi ponad 115% planu i świadczy to o wzorowej 

pracy Zarządu Powiatu Siedleckiego w zakresie realizacji dochodów. W roku 2019 Powiat 

Siedlecki nie zaciągał kredytów i pożyczek. Jeżeli chodzi o wykonanie zadań inwestycyjnych, 

to w ramach tego trzeba podkreślić, że przebudowano i wyremontowano ponad 21 km 

nawierzchni dróg, ułożono ponad 3 km chodników, jednocześnie remonty bieżące wykonano 

na prawie 30.000 m2 powierzchni. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości nie wnosi żadnych 

zastrzeżeń w zakresie celowości, oszczędności i gospodarności oraz rzetelności 

wykonywanych wydatków budżetowych. Na koniec 2019 roku budżet powiatu zamknął się 

dodatnim wynikiem finansowym i nadwyżką w kwocie niemalże 20 mln złotych. Radny 

Bartłomiej Kurkus podziękował wszystkim wydziałom merytorycznym i administracji 

Starostwa Powiatowego na czele z Panią Skarbnik oraz kierownikom wszystkich jednostek 

organizacyjnych powiatu za pracę przy realizowaniu budżetu. Przedstawione dane, wskaźniki 

i opinie pozwalają stwierdzić, że operatywność, kreatywność oraz efektywność w zarządzaniu 

powiatem związana bezpośrednio z wykonaniem budżetu za rok 2019 jest bardzo wysoka, co 

daje wniosek najwyższej oceny, jaką wystawiamy Zarządowi Powiatu na czele z Panem 

Starostą. Radny Bartłomiej Kurkus stwierdził, że należy podkreślić skuteczność  

w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania zadań powiatu i bardzo dobrą współpracę 

z gminami. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości będzie głosował za udzieleniem 

absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. 

Radny Dariusz Stopa powiedział, że budżet jest dobrze zrealizowany, co jest dużą zasługą 

Pani Skarbnik i całego zespołu finansowego. Jednocześnie stwierdził, że realizacja części 

inwestycyjnej, która wyniosła około 11 milionów nie jest wynikiem oszałamiającym. 

Nadwyżka w budżecie wzięła się m.in. z tego, że nie rozdysponowano nadwyżki  

z poprzedniego roku, wpłynęły środków z Urzędu Marszałkowskiego za drogę Siedlce-

Golice, czy też przesunięto niektóre zadania do realizacji na ten rok. Radny Dariusz Stopa 

powiedział, ze na całokształt głosowania klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego będą też 

miały inne czynniki, takie jak sposób wypowiedzenia umowy o pracę pracownikom Starostwa 



w 2019 roku czy też obcinanie pieniędzy na sport. Klub PSL przy głosowaniu nad 

udzieleniem absolutorium wstrzyma się od głosu. 

Radny Jan Osiej powiedział, że po wnikliwej analizie wykonania budżetu za 2019 rok Klub 

Radnych Siedlecka Wspólnota Samorządowa będzie głosował za udzieleniem absolutorium 

Zarządowi Powiatu. 

Starosta Karol Tchórzewski powiedział, że jest zdziwiony zarzutami Radnego Dariusza 

Stopy o obcinaniu środków na sport, ponieważ nic takiego nie miało miejsca. Były one 

wydatkowane zgodnie z budżetem i procedurą konkursową. Jeżeli chodzi o nadwyżkę  

w budżecie, to jej struktura jest zagrożona ponieważ powiat ma sprawy sądowe na ponad  

2 miliony z wykonawcami budowlanymi oraz z podmiotami prowadzącymi prywatne szkoły 

na terenie powiatu. Do momentu rozstrzygnięcia tych spraw przez sądy trudno uznać czy ta 

nadwyżka zostanie w kasie budżetu czy będziemy musieli płacić odszkodowanie.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Ponieważ nie 

było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt uchwały  

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2019 rok. Następnie przystąpił do głosowania.  

Zapytał, kto jest „za” podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu  

w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok? 

 

- „za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 6 radnych wstrzymało się od głosu. 

 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu. 

 

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

14 głosami „za” i 6 głosami „wstrzymującymi się” podjęła Uchwałę nr XV/100/2020  

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2019 rok. Stanowi ona załącznik nr 37 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu pogratulował Zarządowi Powiatu oraz Pani Pelagii Piątek – 

Skarbnik Powiatu. 

Starosta Karol Tchórzewski podziękował radnym za udzielenie absolutorium Zarządowi 

Powiatu w Siedlcach. 

Gratulacje Zarządowi Powiatu złożyli Radny Bartłomiej Kurkus oraz Radny Dariusz 

Stopa. 

 

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 zlecenia 

Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli”. Projekt tej uchwały stanowi załącznik  

nr 38 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy ktoś chce zabrać głos? 

Radny Jan Kuć powiedział, że apeluje do Komisji Rewizyjnej żeby podjęła się w tej sprawie 

mediacji, jednocześnie uważa, że to Starosta powinien się tą sprawą zajmować, a nie komisje.  



Starosta Karol Tchórzewski powiedział, że nie uchyla się od zajmowania się tą sprawą, 

jednakże tryb jej rozpatrywania jest taki, że skarga na kierownika jednostki powinna być 

przedmiotem obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, a następnie Rady Powiatu. 

Radny Sławomir Piotrowski stwierdził, że Komisja Rewizyjna przeprowadza również 

kontrole doraźne więc jeżeli Rada Powiatu zleci taką kontrolę, to Komisja na pewno 

zrealizuje to zadanie i postara się ustalić stan faktyczny. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy ktoś chce jeszcze zabrać głos? 

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 39 do niniejszego protokołu. 

 

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

20 głosami „za” podjęła Uchwałę nr XV/101/2020 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej 

przeprowadzenia kontroli. Stanowi ona załącznik nr 40 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.16. 

Po wyczerpaniu porządku w punkcie 15, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała 

przystąpił do realizacji 16 punktu porządku obrad, tj. „Informacja o działalności Inspekcji 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2019 roku”. Stanowi 

ona załącznik nr 41 do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady poinformował,  

że informacja została przyjęta na Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.  

 

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

Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, stwierdził, że Rada Powiatu w obecności  

20 radnych przyjęła informację o działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2019 roku. 

 

Ad.17. 

Po wyczerpaniu porządku w punkcie 16, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała 

przystąpił do realizacji 17 punktu porządku obrad, tj. „Informacja o działalności Związku 

Spółek Wodnych w Siedlcach w 2019 roku”. Stanowi ona załącznik nr 42 do niniejszego 

protokołu. Przewodniczący Rady poinformował, że informacja została przyjęta na Komisji 

Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.  

 

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

Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 

radnych przyjęła informację o działalności Związku Spółek Wodnych w Siedlcach w 2019 

roku. 

 

Ad.18. 

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

przystąpił do realizacji 18 punktu porządku obrad, tj. „Informacja o stanie bezpieczeństwa 

sanitarno-weterynaryjnego na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2019 roku”. Stanowi ona 



załącznik nr 43 do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady poinformował,  

że informacja została przyjęta na Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.  

 

 

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

Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, stwierdził, że Rada Powiatu w obecności  

20 radnych przyjęła informację o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego  

na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2019 roku. 

 

Ad.19. 

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

przystąpił do realizacji 19 punktu porządku obrad, tj. „Informacja o stanie bezpieczeństwa 

sanitarnego na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2019 roku”. Stanowi ona załącznik  

nr 44 do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady poinformował, że informacja została 

przyjęta na Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji 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, stwierdził, że Rada Powiatu w obecności  

20 radnych przyjęła informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze Powiatu 

Siedleckiego w 2019 roku. 

 

Ad.20. 

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

przystąpił do realizacji 20 punktu porządku obrad, tj. „Informacja dotycząca oceny 

zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Powiatu Siedleckiego”. Stanowi ona 

załącznik nr 45 do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady poinformował,  

że informacja została przyjęta na Komisji 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, stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 

radnych, przyjęła informację dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 

dla Powiatu Siedleckiego. 

 

Ad.21. 

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

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

„Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli  

i porządku publicznego Powiatu Siedleckiego” w 2019 roku”. Stanowi ono załącznik  

nr 46 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała Komisja 

Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. 

 

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 47 do niniejszego protokołu. 

 

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

20 głosami „za” przyjęła sprawozdanie z realizacji „Programu zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu 

Siedleckiego” w 2019 roku. 

 

Ad.22. 

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

przystąpił do realizacji 22 punktu porządku obrad, tj. „Informacja o przebiegu akcji 

zimowej na drogach w Powiecie Siedleckim  w okresie 2019/2020”. Stanowi ona załącznik 

nr 48 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Rady poinformował, że informacja została przyjęta przez Komisję 

Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. 

 

Radny Dariusz Stopa podziękował Staroście za remont ulicy Majowej w Stoku Lackim. 

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

Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 

radnych przyjęła informację o przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie 

Siedleckim  w okresie 2019/2020. 

 

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 

uchwały stanowi załącznik nr 49 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że na stronie 2 załącznika do projektu 

uchwały w akapicie trzecim jest błąd i powinno być art. 130a ust. 6 zamiast 130 ust. 6a. 

 

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

Radny Dariusz Stopa zapytał, czy skargi Prokuratury dotyczą całego kraju czy tylko  

naszego powiatu? 

Starosta Karol Tchórzewski odpowiedział, że dotyczy to całego kraju. 

Ponieważ nie było więcej 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 50 do niniejszego protokołu. 

 

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

20 głosami „za” podjęła uchwałę nr XV/102/2020 w sprawie przekazania skargi  

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Stanowi ona załącznik nr 51 

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 poinformował radnych, że wpłynęły wszystkie oświadczenia 

majątkowe i w niedługim czasie będą poddane analizie. 

 

Ad. 25. 

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

1535 Przewodniczący Rady Powiatu zakończył obrady wypowiadając formułę:  

„Zamykam XV Sesję Rady Powiatu w Siedlcach”.  

 

Na tym protokół zakończono.  

       Przewodniczył: 

 

 

 

                                                             PRZEWODNICZĄCY RADY  

                                                                                POWIATU                                   

                                            

                                                                                             /-/  Marek Gorzała     

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Jolanta Koć 


