
 

 OR.0002.5.2020 

 

PROTOKÓŁ NR XVI/2020 
z XVI Sesji Rady Powiatu w Siedlcach, zwołanej na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 

czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz.920), 

odbytej w dniu 29 lipca 2020 roku w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków 

porozumiewania się na odległość 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała o godzinie 1305 otworzył Sesję 

wypowiadając formułę: „Otwieram XVI Sesję Rady Powiatu w Siedlcach”. Sesja rozpoczęła 

się z 5-cio minutowym opóźnieniem w związku z problemami technicznymi, związanymi  

z zalogowaniem się jednego z radnych do zdalnych obrad Rady Powiatu. 

 

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 

Dariusz Stopa 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. Poinformował, że w punkcie 9 porządku obrad wprowadzamy autopoprawkę poprzez 

dodanie słów „oraz wniosku”, w związku z czym punkt ten otrzymuje pełne brzmienie 

„Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi oraz wniosku”. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś chciałby zgłosić jakieś wnioski do porządku obrad?      

Nikt nie zgłosił żadnych wniosków, wobec czego porządek obrad przedstawia się 

następująco: 

1. Otwarcie obrad.  

2. Stwierdzenie kworum. 

3. Wnioski do porządku obrad.  

4. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Powiatu.  

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Siedleckiego na lata 2020 – 2023.  

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

Powiatu Siedleckiego.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na zakup 

ciągnika. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

ponadpodstawowych i szkół specjalnych na terenie Powiatu Siedleckiego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi oraz wniosku. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej Dom nad Liwcem w Kisielanach-Żmichach. 

- Przedstawienie sprawozdania z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną 

Rady Powiatu w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Dom nad Liwcem  

w Kisielanach-Żmichach. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie 

zmiany przepisów prawa miejscowego. 

12. Informacja Przewodniczącego Rady.  

13. 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 XV Sesji Rady 

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

 

- „za” przyjęciem protokołu głosowało 20 radnych. 

 

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

 

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

20 radnych, jednogłośnie przyjęła Protokół z XV 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. „Podjęcie uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2020 

– 2023”. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 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 19 radnych. Radny Piotr Dymowski wstrzymał się od 

głosu.  

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

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

19 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr XVI/103/2020 

zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego 

na lata 2020 – 2023. Stanowi ona załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.6. 

Po wyczerpaniu porządku w punkcie 5, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała 

przystąpił do realizacji 6 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie 

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

uchwały stanowi załącznik nr 7 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 19 radnych. Radny Piotr Dymowski wstrzymał się od 

głosu.  

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

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

19 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”  podjęła Uchwałę Nr XVI/104/2020  

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Powiatu Siedleckiego. 

Stanowi ona załącznik nr 9 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 

zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na zakup ciągnika”. Projekt tej uchwały stanowi 

załącznik nr 10 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 19 radnych. Radny Piotr Dymowski wstrzymał się od 

głosu.  

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

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

20 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr XVI/105/2020  

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na zakup ciągnika. Stanowi ona 

załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.8. 

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

przystąpił do realizacji 8 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia 

planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych na terenie 

powiatu siedleckiego”. Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 13 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 19 radnych. Radny Piotr Dymowski nie wziął udziału  

w głosowaniu. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

 

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

19 głosami „za” (Radny Piotr Dymowski nie wziął udziału w głosowaniu) podjęła Uchwałę 

Nr XVI/106/2020 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych 

i szkół specjalnych na terenie powiatu siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 15 do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad.9. 

Po wyczerpaniu porządku w punkcie 8, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała 

przystąpił do realizacji 9 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie 

przekazania skargi oraz wniosku”. Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 16  

do niniejszego protokołu. 

Poinformował, że skarga oraz wniosek były przedmiotem obrad Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji. 

 



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. Radny Grzegorz Pomikło „wstrzymał się” 

od głosu. Radny Piotr Dymowski nie wziął udziału w głosowaniu. 

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

 

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

18 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” (Radny Piotr Dymowski nie wziął udziału 

w głosowaniu) podjęła Uchwałę Nr XVI/107/2020 w sprawie przekazania skargi oraz 

wniosku. 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. „Podjęcie uchwały w sprawie 

rozpatrzenia skargi na Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom nad 

Liwcem w Kisielanach-Żmichach”. Projekt tej uchwały stanowi ona załącznik nr 19 do 

niniejszego protokołu. 

Poinformował, że stanowisko w sprawie skargi zajęła Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Komisja Rewizyjna przedstawiła Radzie 

Powiatu sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu  

w Siedlcach zgodnie z Uchwałą nr XV/101/2020 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 

18.06.2020 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli. Stanowi ono 

załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. Wszyscy radni zapoznali się z przedmiotowym 

sprawozdaniem. Następnie otworzył dyskusję w tym punkcie. 

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

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom nad 

Liwcem w Kisielanach-Żmichach? 

- „za” podjęciem uchwały głosowało 18 radnych. Radna Małgorzata Cepek „wstrzymała się” 

od głosu. Radny Piotr Dymowski nie wziął udziału w głosowaniu. 

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

 

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

18 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” (Radny Piotr Dymowski nie wziął udziału 

w głosowaniu) podjęła Uchwałę Nr XVI/108/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom nad Liwcem w Kisielanach-

Żmichach. Stanowi ona załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.11. 

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

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

rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa 

miejscowego”. Projekt tej uchwały stanowi ona załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. 



Poinformował, że stanowisko w sprawie rozpatrzenia petycji zajęła Komisja Skarg, 

Wniosków i Petycji. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję w tym punkcie. 

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

w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa 

miejscowego? 

- „za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych. Radny Piotr Dymowski nie wziął udziału  

w głosowaniu. 

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

 

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

19 głosami „za” (Radny Piotr Dymowski nie wziął udziału w głosowaniu) podjęła Uchwałę 

Nr XVI/109/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie 

zmiany przepisów prawa miejscowego. Stanowi ona załącznik nr 25 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad.12. 

Po wyczerpaniu porządku w punkcie 12, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała 

przystąpił do realizacji 13 punktu porządku obrad, tj. „Informacja Przewodniczącego 

Rady”.  

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował radnych, że wpłynęło pismo z Urzędu 

Skarbowego odnośnie analizy złożonych oświadczeń majątkowych. Radni, u których 

stwierdzono nieprawidłowości zostaną powiadomieni o tym fakcie po zakończeniu sesji. 

Radna Jolanta Franczuk podziękowała Staroście i Zarządowi za remont drogi Mordy-Olędy. 

 

Ad. 25. 

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

1335 Przewodniczący Rady Powiatu zakończył obrady wypowiadając formułę:  

„Zamykam XVI Sesję Rady Powiatu w Siedlcach”.  

 

Na tym protokół zakończono.  

       Przewodniczył: 

 

 

 

                                                             PRZEWODNICZĄCY RADY  

                                                                                POWIATU                                   

                                            

                                                                                            /-/  Marek Gorzała     

 

       

 

 

 

Protokołowała: 

Jolanta Koć 


