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

odbytej w dniu 11 września 2020 roku w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków 

porozumiewania się na odległość 

 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała o godzinie 1000 otworzył Sesję 

wypowiadając formułę: „Otwieram XVII 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. 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 XVI 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. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych na lata 2020-2030”. 

9. Przyjęcie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Siedleckiego na lata 2020-2023 za I półrocze 2020 roku, przedłożonej uchwałą  

Nr LXXXII/213/2020 Zarządu Powiatu w Siedlcach. 

10. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za  

I półrocze 2020 roku, przedłożonej uchwałą Nr LXXXII/214/2020 Zarządu Powiatu  

w Siedlcach. 

11. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej 

instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach za  

I półrocze 2020 roku, przedłożonej uchwałą Nr LXXXII/215/2020 Zarządu Powiatu  

w Siedlcach. 

12. Przyjęcie informacji o realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za I półrocze 2020 roku. 

13. Informacja o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu 

Siedleckiego przez SP ZOZ w Siedlcach. 

14. Informacja o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu 

Siedleckiego przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II  

w Siedlcach Sp. z o.o. 

15. Informacja o aktualnym zabezpieczeniu podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom 

Powiatu Siedleckiego przez NFZ. 

16. Informacja na temat udzielanych świadczeń przez Stację Pogotowia Ratunkowego  

i Transportu Sanitarnego w Siedlcach mieszkańcom Powiatu Siedleckiego z zakresu 

ratownictwa medycznego i świadczenia nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej. 

17. Informacja na temat funkcjonowania Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego 

PSP w Siedlcach w ramach Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorskiego Służb 

Ratowniczych. 

18. Przyjęcie sprawozdania z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego  

w Łosicach na obszarze powiatu siedleckiego za rok 2019; sprawozdania z działań 

podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Mińsku Mazowieckim na obszarach 

powiatów: mińskiego, część powiatu garwolińskiego, łukowskiego, otwockiego, 

siedleckiego i w niewielkim stopniu część powiatu warszawskiego za rok 2019; 

sprawozdania z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego  

w Siedlcach na obszarze powiatu siedleckiego za rok 2019 oraz sprawozdania  

z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Łukowie na obszarach 

powiatów Łuków, Biała Podlaska, Siedlce, Radzyń Podlaski, Łosice za rok 2019. 

19. Przyjęcie sprawozdania z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Stoku Lackim za okres I półrocza 2020 roku. 

20. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Stoku Lackim za okres I półrocza 2020 roku. 

21. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach 

za okres I półrocza 2020 roku. 



22. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Siedlcach za okres I półrocza 2020 roku. 

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

Liwcem w Kisielanach-Żmichach za okres I półrocza 2020 roku. 

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 XVI Sesji Rady 

Powiatu w Siedlcach”. Przewodniczący Rady nadmienił, że protokół z XVI 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 XVI 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 XVI 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 4 do niniejszego 

protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję w tym punkcie. 

Radny Dariusz Stopa powiedział, że w sprawozdaniu przeczytał, że na posiedzeniu w dniu  

12 sierpnia Zarząd Powiatu podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie powołania 

komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzenia noszącego 

znamiona klęski żywiołowej. Poprosił Starostę o rozwinięcie tego tematu. 

Starosta Karol Tchórzewski odpowiedział, że przed tym posiedzeniem Zarządu miało 

miejsce zdarzenie polegające na obfitych opadach, które uszkodziły drogi powiatowe  

i poprosił Pana Alfreda Potyrę – Zastępcę Kierownika Wydziału Dróg o przedstawienie 

szczegółów tej sprawy. 

Zastępca Kierownika Wydziału Dróg powiedział, że dokładnie sprawdzi, o które drogi 

chodzi i później udzieli odpowiedzi. 

Radny Grzegorz Miezianko powiedział, że dotyczyło to drogi w Gminie Korczew, 

prowadzącej z Gór do miejscowości Bużyska. 

Radny Wojciech Biarda dodał, że w Gminie Zbuczyn również były zgłaszane drogi  

w miejscowości Łęcznowola i Borki-Wyrki. 

Radny Witold Kąkol podziękował Panu Staroście oraz całemu Zarządowi za remont drogi 

pomiędzy miejscowościami Wólka Proszewska i Zaliwie-Szpinki. 



Radny Jacek Izdebski podziękował za remont drogi w miejscowości Rzążew. 

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

sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym? 

- „za” przyjęciem sprawozdania 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 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 6 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 7 do niniejszego protokołu. 

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

20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XVII/110/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie 

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

załącznik nr 8 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 9 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 10 do niniejszego protokołu. 

 

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

20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XVII/111/2020 w sprawie dokonania zmian  



w Uchwale Budżetowej na 2020 rok Powiatu Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 11 

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 

uchwalenia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 

2020-2030”. Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 12 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 20 radnych.  

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

 

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

20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XVII/112/2020 w sprawie uchwalenia „Powiatowego 

Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2020-2030”. Stanowi ona 

załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.9. 

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

przystąpił do realizacji 9 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie Informacji o kształtowaniu 

się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2020-2023 za  

I półrocze 2020 roku, przedłożonej uchwałą Nr LXXXII/213/2020 Zarządu Powiatu  

w Siedlcach”. Stanowi ona załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. Poinformował,  

że materiał pozytywnie zaopiniowały Komisja Budżetu oraz Komisja Rewizyjna. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są pytania? 

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

przyjęciem Informacji? 

- „za” przyjęciem Informacji głosowało 19 radnych. Radna Magdalena Paczóska nie wzięła 

udziału w głosowaniu. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

 

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

19 głosami „za” (Radna Magdalena Paczóska nie wzięła udziału w głosowaniu) przyjęła 

„Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego 

na lata 2020-2023 za I półrocze 2020 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 przebiegu 

wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2020 roku, przedłożonej uchwałą 

Nr LXXXII/214/2020 Zarządu Powiatu w Siedlcach”. Stanowi ona załącznik nr 17  

do niniejszego protokołu. 

Poinformował, że materiał pozytywnie zaopiniowały Komisja Budżetu oraz Komisja 

Rewizyjna. Dodał, że wszyscy radni otrzymali do zapoznania Uchwałę Nr Si.295.2020 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonej 

informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku. Stanowi ona załącznik 

nr 18 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są pytania? 

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

przyjęciem Informacji? 

- „za” przyjęciem Informacji głosowało 20 radnych.  

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 

 

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

20 głosami „za” przyjęła Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 

Siedleckiego za I półrocze 2020 roku.  

 

Ad.11. 

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

przystąpił do realizacji 11 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie Informacji o przebiegu 

wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy 

Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach za I półrocze 2020 roku, przedłożonej 

uchwałą Nr LXXXII/215/2020 Zarządu Powiatu w Siedlcach”. Stanowi ona załącznik  

nr 20 do niniejszego protokołu. 

Poinformował, że materiał pozytywnie zaopiniowały Komisja Budżetu, Komisja Rewizyjna 

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

 

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

Radny Jan Osiej wyraził swoje uznanie dla Dyrektora „Reymontówki”, że poradził sobie  

z funkcjonowaniem placówki w okresie pandemii.  

Do słów Radnego Jana Osieja, wyrażając swoje podziękowanie dla Dyrektora Domu Pracy 

Twórczej „Reymontówka” dołączyli się Radny Bartłomiej Kurkus, Radny Dariusz Stopa, 

Radna Małgorzata Stolarzewska-Sierakowska oraz Starosta Karol Tchórzewski, który 

poprosił radnych, aby na sesji w październiku przychylili się do wniosku o zwiększenie 

dotacji dla” Reymontówki”. 

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

przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest „za” przyjęciem Informacji? 

- „za” przyjęciem Informacji głosowało 20 radnych.  

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

 



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

20 głosami „za” przyjęła Informację o przebiegu wykonania planu finansowego 

samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA”  

w Chlewiskach za I półrocze 2020 roku. 

 

Ad.12. 

Po wyczerpaniu porządku w punkcie 11, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała 

przystąpił do realizacji 12 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie informacji o realizacji 

zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych za I półrocze 2020 roku”. Stanowi ona załącznik nr 22 do niniejszego 

protokołu. 

Poinformował, że materiał pozytywnie zaopiniowały Komisja Budżetu, Komisja Rewizyjna 

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

 

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję w tym punkcie. 

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

„za” przyjęciem informacji? 

- „za” przyjęciem informacji głosowało 20 radnych.  

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. 

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

20 głosami „za” przyjęła informację o realizacji zadań finansowanych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za I półrocze 2020 roku. 

 

Ad.13. 

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

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

zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez SP ZOZ  

w Siedlcach”. Stanowi ona załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. 

Poinformował, że przedłożony materiał był omawiany na Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 

Zdrowia i Opieki Społecznej. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję w tym punkcie. 

Radny Dariusz Stopa powiedział, że w związku z sytuacją epidemiczną ma kilka pytań 

dotyczących tematyki służby zdrowia, ale postara się je sprecyzować i skierować na piśmie. 

 

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

stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 radnych przyjęła informację o aktualnym 

zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez SP ZOZ  

w Siedlcach. 

 

Ad.14. 

Po wyczerpaniu porządku w punkcie 13, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała 

przystąpił do realizacji 14 punktu porządku obrad, tj. „Informacja o aktualnym 

zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez Mazowiecki 

Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.”. Stanowi ona załącznik 

nr 25 do niniejszego protokołu. 



Poinformował, że przedłożony materiał był omawiany na Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 

Zdrowia i Opieki Społecznej. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję w tym punkcie. 

 

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

że Rada Powiatu w obecności 20 radnych przyjęła informację o aktualnym zapewnieniu 

opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez Mazowiecki Szpital 

Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. 

 

Ad.15. 

Po wyczerpaniu porządku w punkcie 14, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała 

przystąpił do realizacji 15 punktu porządku obrad, tj. „Informacja o aktualnym 

zabezpieczeniu podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu Siedleckiego 

przez NFZ”. Stanowi ona załącznik nr 26 do niniejszego protokołu. 

Poinformował, że przedłożony materiał był omawiany na Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 

Zdrowia i Opieki Społecznej. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję w tym punkcie. 

 

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

że Rada Powiatu w obecności 20 radnych przyjęła informację o aktualnym zabezpieczeniu 

podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez NFZ.  

 

Ad.16. 

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

przystąpił do realizacji 16 punktu porządku obrad, tj. „Informacja na temat udzielanych 

świadczeń przez Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach 

mieszkańcom Powiatu Siedleckiego z zakresu ratownictwa medycznego i świadczenia 

nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej”. Stanowi ona załącznik nr 27 do niniejszego 

protokołu. 

Poinformował, że przedłożony materiał był omawiany na Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 

Zdrowia i Opieki Społecznej. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję w tym punkcie. 

 

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

że Rada Powiatu w obecności 20 radnych przyjęła informację na temat udzielanych 

świadczeń przez Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach 

mieszkańcom Powiatu Siedleckiego z zakresu ratownictwa medycznego i świadczenia 

nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej. 

 

Ad.17. 

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

przystąpił do realizacji 17 punktu porządku obrad, tj. „Informacja na temat 

funkcjonowania Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Siedlcach  

w ramach Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorskiego Służb Ratowniczych”. Stanowi 

ona załącznik nr 28 do niniejszego protokołu. 

Poinformował, że przedłożony materiał był omawiany na Komisji Infrastruktury, 

Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. 

 



Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję w tym punkcie. 

 

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

że Rada Powiatu w obecności 20 radnych przyjęła informację na temat funkcjonowania 

Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Siedlcach w ramach 

Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorskiego Służb Ratowniczych. 

 

Ad.18. 

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

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

podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Łosicach na obszarze powiatu 

siedleckiego za rok 2019; sprawozdania z działań podejmowanych na terenie Nadzoru 

Wodnego w Mińsku Mazowieckim na obszarach powiatów: mińskiego, część powiatu 

garwolińskiego, łukowskiego, otwockiego, siedleckiego i w niewielkim stopniu część 

powiatu warszawskiego za rok 2019; sprawozdania z działań podejmowanych na terenie 

Nadzoru Wodnego w Siedlcach na obszarze powiatu siedleckiego za rok 2019 oraz 

sprawozdania z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Łukowie na 

obszarach powiatów Łuków, Biała Podlaska, Siedlce, Radzyń Podlaski, Łosice za rok 

2019”. Stanowią one załącznik nr 29 do niniejszego protokołu. 

Poinformował, że przedłożone sprawozdania były przedmiotem obrad Komisji Rolnictwa, 

Leśnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję w tym punkcie. 

 

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

że Rada Powiatu w obecności 20 radnych przyjęła sprawozdanie z działań podejmowanych 

na terenie Nadzoru Wodnego w Łosicach na obszarze powiatu siedleckiego za rok 2019; 

sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Mińsku 

Mazowieckim na obszarach powiatów: mińskiego, część powiatu garwolińskiego, 

łukowskiego, otwockiego, siedleckiego i w niewielkim stopniu część powiatu 

warszawskiego za rok 2019; sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie 

Nadzoru Wodnego w Siedlcach na obszarze powiatu siedleckiego za rok 2019 oraz 

sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Łukowie na 

obszarach powiatów Łuków, Biała Podlaska, Siedlce, Radzyń Podlaski, Łosice za rok 

2019. 
 

 

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 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim za okres 

I półrocza 2020 roku”. Stanowi ono załącznik nr 30 do niniejszego protokołu. 

Poinformował, że sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, 

Zdrowia i Opieki Społecznej. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję w tym punkcie. 

Radny Dariusz Stopa zapytał jak wygląda stan liczebny dzieci w stosunku do ubiegłego 

roku szkolnego? 

Dyrektor SOSW Anna Hołownia powiedziała, że liczba uczniów jest podobna i na chwilę 

obecną jest 74 uczniów. Nabór dla dzieci z niepełnosprawnością trwa cały rok. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy ktoś ma jeszcze pytania? 



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 31 do niniejszego protokołu. 

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

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

Wychowawczego w Stoku Lackim za okres I półrocza 2020 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 Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim za 

okres I półrocza 2020 roku”. Stanowi ono załącznik nr 32 do niniejszego protokołu. 

Poinformował, że sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, 

Zdrowia i Opieki Społecznej. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję 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 33 do niniejszego protokołu. 

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

20 głosami „za” przyjęła sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim za okres I półrocza 2020 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 Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach za okres I półrocza 2020 

roku”. Stanowi ono załącznik nr 34 do niniejszego protokołu. 

Poinformował, że sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, 

Zdrowia i Opieki Społecznej. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję w tym punkcie. 

Radny Dariusz Stopa zapytał czy pojawił się jakiś pomysł co do zagospodarowania budynku 

w związku z likwidacją szkoły? 

Starosta Karol Tchórzewski odpowiedział, że w chwili obecnej jest dwóch 

zainteresowanych tym obiektem. Jeden z zainteresowanych chce użyczyć obiekt na 10 lat  

i w związku z tym wystąpiliśmy o potwierdzenie możliwości finansowych. Drugi  

z zainteresowanych, czyli Miasto i Gmina Mordy wnioskuje o przekazanie tego budynku pod 

działalność jako Dom Pomocy Społecznej, żłobek i siłownia. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy ktoś ma jeszcze pytania? 

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 35 do niniejszego protokołu. 

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

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

w Mordach za okres I półrocza 2020 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 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach za okres I półrocza 

2020 roku”. Stanowi ono załącznik nr 36 do niniejszego protokołu. 

Poinformował, że sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, 

Zdrowia i Opieki Społecznej. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję 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 37 do niniejszego protokołu. 

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

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

Rodzinie w Siedlcach za okres I półrocza 2020 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 Domu na Zielonym Wzgórzu oraz Domu nad Liwcem w Kisielanach-

Żmichach za okres I półrocza 2020 roku”. Stanowi ono załącznik nr 38 do niniejszego 

protokołu. 

Poinformował, że sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, 

Zdrowia i Opieki Społecznej. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję w tym punkcie. 

Radny Jacek Izdebski powiedział, że jest zainteresowany czy konflikt Dyrektora  

z pracownikami się zakończył? 

Przewodniczący Rady Powiatu odpowiedział, że w związku z usprawiedliwioną 

nieobecnością Dyrektora placówek na sesji, odpowiedź na to pytanie będzie udzielona  

w innym terminie. 

 

Ponieważ nie było więcej 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 39 do niniejszego protokołu. 



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

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

Domu nad Liwcem w Kisielanach-Żmichach za okres I półrocza 2020 roku. 

Radny Bartłomiej Kurkus złożył podziękowania kierownikom jednostek organizacyjnych 

powiatu za wyjątkowe zaangażowanie w swoją pracę, zwłaszcza w okresie występowania 

pandemii. 

 

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 otworzył dyskusję w tym punkcie. W pierwszej kolejności 

udzielił głosu Zastępcy Kierownika Wydziału Dróg w celu uzupełnienia odpowiedzi na 

pytanie zadane przez Radnego Dariusza Stopę w punkcie nr 5. 

Zastępca Kierownika Wydziału Dróg 4 ciągi drogowe: Bużyska na drodze nr 3620, tj. ścieżka 

rowerowa na długości 1410 metrów; Pniewiski-Przesmyki; Łęcznowola na drodze 3637W; 

ciąg drogowy Błogoszcz – Borki Kosiorki nr 3633. 

Radny Bartłomiej Kurkus powiedział, że w związku z rozbudową ul. Reymonta w Kotuniu, 

mieszkańcy zgłaszają swoje uwagi co do jej wykonania i zakresu rzeczowego i poprosił 

Zarząd o szczególne zwrócenie uwagi przy odbiorze tej inwestycji. Powiedział ponadto,  

że dostaje informacje od mieszkańców miejscowości Trzemuszka, żeby przy okazji inwestycji 

polegającej na budowie chodnika zwrócić uwagę na problem związany z odwodnieniem. 

Starosta Karol Tchórzewski powiedział, że jeśli chodzi o budowę chodników i stosunki 

wodne to mieszkańcy muszą pamiętać, że w momencie kiedy budowany jest chodnik 

wychodzi zawsze problem odprowadzania wód z podwórzy na teren dróg powiatowych. Nikt 

nie ma prawa odprowadzać wód opadowych na teren drogi powiatowej ponieważ jest to 

niezgodne z przepisami. 

Radny Bartłomiej Kurkus dodał, że jeśli chodzi o chodnik w Trzemuszce to tam są 

odwodnienia, ale mieszkańcy twierdzą, że wykonawca robi kratki ściekowe w innych 

miejscach niż były, w związku z tym pojawiają się wątpliwości, że woda będzie zalegała  

w pasie drogowym, dlatego prosi żeby zwrócić na to uwagę. 

Radna Małgorzata Stolarzewska-Sierakowska podziękowała za szybką interwencję  

i oczyszczenie chodnika w Krynicy. Zadała pytania odnośnie wykonania przepustu na drodze 

powiatowej Przygody – Kownaciska oraz inwestycji na drodze Brzozów-Suchożebry. 

Zastępca Kierownika Dróg odpowiedział, że w sprawie przepustu poprosi o dodatkowe 

informacje ponieważ pracownik Wydziału Dróg był w terenie i nie zlokalizował go we 

wskazanym miejscu. 

Starosta Karol Tchórzewski odnosząc się do pytania dotyczącego inwestycji na drodze 

Brzozów-Suchożebry, powiedział, że procedura przetargowa została już rozstrzygnięta,  

a wykonawca ma termin wykonania pracy do końca października. 

Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał, że można składać do Zarządu Powiatu wnioski 

do budżetu na przyszły rok. 



Starosta Karol Tchórzewski poinformował, że na uroczystości święta 18. Dywizji 

Zmechanizowanej został wręczony sztandar, który w całości został ufundowany przez Powiat 

Siedlecki i gminy powiatu siedleckiego. Matką chrzestną sztandaru jest Pani Wicestarosta 

Małgorzata Cepek, a ojcem chrzestnym został Dowódca 18. Dywizji gen. dyw. dr Jarosław 

Gromadziński. 

 

Ad. 25. 

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

1115 Przewodniczący Rady Powiatu zakończył obrady wypowiadając formułę:  

„Zamykam XVII Sesję Rady Powiatu w Siedlcach”.  

 

Na tym protokół zakończono.  

       Przewodniczył: 

 

 

 

                                                             PRZEWODNICZĄCY RADY  

                                                                                POWIATU                                   

                                            

                                                                                           /-/   Marek Gorzała     

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Jolanta Koć 


