OR.0002.8.2020
PROTOKÓŁ NR XIX/2020
z XIX Sesji Rady Powiatu w Siedlcach,
odbytej w dniu 11 grudnia 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 XIX Sesję Rady Powiatu w Siedlcach”.
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.).
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 dodał również, że 23 września 2020 roku weszły w życie
przepisy ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
prawnych, która wprowadza istotne zmiany dotyczące nagrań z posiedzeń jednostek
samorządowych. Wszystkie nagrania realizowane po tym terminie muszą być uzupełniane
o napisy dla osób niesłyszących. W związku z tym faktem, poprosił wszystkich
o wyraźne i konkretne wypowiedzi.
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu powitał obecnych na zdalnym posiedzeniu radnych
oraz gości.
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 21 radnych, co wobec ustawowego składu Rady, wynoszącego 21 osób stanowi kworum
do podejmowania prawomocnych uchwał, wniosków i wydawania opinii.
Lista obecności została sporządzona poprzez odpytanie każdego z radnych w kolejności
alfabetycznej (każdy z nich potwierdził obecność, będąc jednocześnie widocznym na ekranie
komputera). Dodatkowo 20 radnych potwierdziło swoją obecność poprzez wysłanie
wiadomości SMS na wskazany w zawiadomieniu o Sesji Rady Powiatu numer telefonu.
(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 Powiatu zapytał czy są jakieś wnioski do porządku obrad?
Nikt nie zgłosił żadnych wniosków, wobec czego porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie obrad.
Stwierdzenie kworum.
Wnioski do porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Powiatu.
Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań w zakresie przebudowy i utrzymania dróg
powiatowych w 2020 roku.
7. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Siedleckiego na lata 2020-2023.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok
Powiatu Siedleckiego.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadaniowym i finansowym
na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem
2020 roku.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego
na lata 2021-2024.
12. Podjęcie Uchwały Budżetowej na 2021 rok Powiatu Siedleckiego:
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
2) przedstawienie opinii stałych Komisji, w tym opinii Komisji Budżetowej oraz
wniosków Klubów Radnych,
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół
w Siedlcach,
4) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii stałych Komisji
oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach
i wniosków Klubów Radnych,
5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej wraz z ewentualną autopoprawką,
6) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej z uwzględnieniem przyjętych
poprawek.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego zadań
powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2021 roku.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej
na 2021 rok.
18. Podjęcie Uchwały w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu w Siedlcach i Planów Pracy
Komisji Rady Powiatu na 2021 rok.
19. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych
diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Powiatu Siedleckiego.
20. Informacja Przewodniczącego Rady.

21. 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 XVIII Sesji Rady
Powiatu w Siedlcach”.
Przewodniczący Rady nadmienił, że protokół z XVIII 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 XVIII Sesji Rady Powiatu?
- „za” przyjęciem protokołu głosowało 21 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała stwierdził, iż Rada Powiatu w obecności
21 radnych, 21 głosami „za” przyjęła protokół z XVIII 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 poinformował radnych, że w chwili obecnej Pan Starosta jest
nieobecny i jeżeli będą jakieś pytania, to odpowie na nie w późniejszym czasie. Następnie
Przewodniczący otworzył dyskusję w tym punkcie.
Radny Sławomir Piotrowski podziękował w imieniu swoim i mieszkańców gminy Siedlce
za inwestycję polegającą na budowie sygnalizacji świetlnej w miejscowości Golice, a także
remont dróg powiatowych w Stoku Lackim i Strzale.
Radny Wojciech Biarda podziękował za remont drogi w miejscowości Choja oraz ulicy
Klonowej w Zbuczynie.
Radny Bartłomiej Kurkus złożył podziękowania za inwestycje poczynione na terenie gminy
Kotuń.
Radny Jacek Izdebski podziękował za remont drogi w miejscowości Tęczki.
Ponieważ nie było więcej chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Rady Powiatu zapytał
kto jest „za” przyjęciem sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym?
- „za” przyjęciem sprawozdania głosowało 21 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, iż Rada Powiatu w obecności 21 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. „Przyjęcie sprawozdania
z realizacji zadań w zakresie przebudowy i utrzymania dróg powiatowych w 2020 roku”.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Poinformował,
że sprawozdanie zostało przyjęte na posiedzeniu Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa
Publicznego i Rynku Pracy.
Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję w tym punkcie.
Radny Jan Osiej podziękował Zarządowi Powiatu oraz pracownikom Wydziału Dróg za
wykonane inwestycje na terenie Gminy Siedlce i całego powiatu siedleckiego.
Ponieważ nie było więcej chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Rady Powiatu zapytał
kto jest „za” przyjęciem sprawozdania?
- „za” przyjęciem sprawozdania głosowało 21 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21 radnych,
21 głosami „za” przyjęła Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie przebudowy i utrzymania dróg powiatowych w 2020 roku.
Ad.7.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 6, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 7 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2020-2023”.
Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 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, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Siedleckiego na lata 2020-2023?
- „za” podjęciem uchwały 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” podjęła Uchwałę Nr XIX/119/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2020-2023. Stanowi ona załącznik nr 10 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 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 otworzył dyskusję 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 12 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21 radnych,
21 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XIX/120/2020 w sprawie dokonania zmian w Uchwale
Budżetowej na 2020 rok Powiatu Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 13 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
wprowadzenia zmian w planie zadaniowym i finansowym 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 14 do niniejszego protokołu. Opinia 6/2020
Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Siedleckim w
sprawie zaopiniowania zmiany planu finansowego przychodów i wydatków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku na realizację przez Powiat
Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady Powiatu
poinformował, że materiał pozytywnie zaopiniowały Komisja Budżetu 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
podjęciem uchwały?
- „za” podjęciem tej uchwały głosowało 21 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21 radnych,
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIX/121/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w planie
zadaniowym i finansowym 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 17 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 ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2020 roku”. Projekt tej uchwały stanowi załącznik
nr 18 do niniejszego protokołu.
Poinformował, że materiał pozytywnie zaopiniowały Komisja Budżetu oraz Komisja
Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy.
Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję 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 19 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21 radnych,
jednogłośnie podjęła Uchwałę nr XIX/122/2020 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2020 roku. Stanowi ona załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

O godz. 10:30 Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 10-cio minutową przerwę w obradach
i poprosił Sekretarza Powiatu o ustalenie godziny powrotu Pana Starosty.
O godz. 10:40 Przewodniczący Rady Powiatu wypowiedział słowa „wznawiam obrady po
przerwie” i poinformował radnych, że w chwili obecnej Pan Starosta nie może jeszcze
uczestniczyć w sesji, w związku z tym proponuje, żeby zmienić kolejność porządku obrad
i przesunąć punkty 11 i 12 w miejsce po punkcie 19.
Radny Dariusz Stopa zaproponował, żeby po prostu ominąć te punkty i później do nich
wrócić.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że należy przegłosować zmianę kolejności
porządku obrad i zapytał radnych kto jest „za” wprowadzeniem zmiany kolejności porządku
obrad poprzez przesunięcie punktów 11 i 12 w miejsce po punkcie 19-tym?
-„za” wprowadzeniem zmiany kolejności porządku obrad głosowało 21 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że na stan 21 radnych, wszyscy radni jednogłośnie
wyrazili zgodę na przesunięcie punktów 11 i 12 porządku obrad w miejsce po punkcie 19-tym,
a przed 20-tym.

Ad.13.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 10 i przesunięciu punktów 11 i 12 w miejsce po punkcie
19-tym, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała przystąpił do realizacji 13 punktu
porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności
nieruchomości”. Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
Poinformował, że materiał pozytywnie zaopiniowały Komisja Budżetu oraz Komisja
Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy.

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w tym punkcie?
Radny Dariusz Stopa zapytał jaka jest zasadność przejmowania tej działki, skoro graniczy ona
bezpośrednio z wysypiskiem śmieci, a my jako powiat nie mamy w swoich zadaniach
gospodarki odpadami?
Wicestarosta Małgorzata Cepek poprosiła, żeby poczekać z odpowiedzią na powrót Pana
Starosty.
Radny Dariusz Stopa stwierdził, że jest to dla niego ważne, ponieważ uzależnia oddanie
swojego głosu w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały od tego, jaka będzie odpowiedź
w tej kwestii.
Radny Bartłomiej Kurkus jako Przewodniczący Komisji Budżetu powiedział, że z tego co
pamięta, Pan Starosta wyjaśniał, że po przejęciu tej działki przekażemy ją nieodpłatnie na rzecz
ZUO, żeby mógł kontynuować swoją statutową działalność.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że on też tak to zrozumiał, ale nie czuje się
w obowiązku udzielania odpowiedzi w tym zakresie.
Radny Dariusz Stopa zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Budżetu, że z tego co rozumie
to przekażemy tą działkę nieodpłatnie, a nie aportem do ZUO?
Radny Bartłomiej Kurkus powiedział, że nie przypomina sobie, żeby była mowa o wejściu
z udziałami do ZUO.
Radny Dariusz Stopa stwierdził, że jest to dla niego bardzo ważne, bo jeżeli przejmujemy
działkę tylko po to, żeby przekazać ją nieodpłatnie to on jest „za” takim rozwiązaniem.
Natomiast, jeżeli mamy wchodzić w gospodarkę odpadami to już jest to zadanie gmin.
Przewodniczący Rady Powiatu udzielił głosu Radnej Małgorzacie StolarzewskiejSierakowskiej.
Radna Małgorzata Stolarzewska-Sierakowska dodała, że okres pięcioletni, kiedy działka
była przekazana Gminie Suchożebry właśnie się zakończył i pomimo, że Wójt starał się, aby
uzyskać jak najwięcej udziałów, zabrakło porozumienia pomiędzy Gminą, a ZUO.
Radny Dariusz Stopa stwierdził, że wyjaśnienie, które otrzymał, że nie będziemy wchodzili
z żadnymi udziałami do ZUO, tylko przekażemy tą działkę bezpłatnie jest dla niego
wystarczające.
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. 1 radny wstrzymał się od głosu.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21 radnych,
20 głosami „za” i przy 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę nr XIX/123/2020
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości. Stanowi ona załącznik
nr 24 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 wyrażenia
zgody na obciążenie nieruchomości”. Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
Poinformował, że materiał pozytywnie zaopiniowały Komisja Budżetu oraz Komisja
Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy.
Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję w tym punkcie.
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, przystąpił do głosowania. W tym momencie do
zdalnych obrad Rady Powiatu dołączył Starosta Karol Tchórzewski i przeprosił wszystkich
uczestników za spóźnienie spowodowane uczestnictwem w konferencji prasowej.
Radny Bartłomiej Kurkus zaproponował, żeby Pan Starosta wyjaśnił wątpliwości Radnego
Dariusza Stopy dotyczące poprzedniego punktu.
Przewodniczący Rady Powiatu odpowiedział, że może to nastąpić po zakończeniu
glosowania w punkcie, w którym obecnie jesteśmy.
Następnie zapytał radnych, kto jest „za” podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
obciążenie nieruchomości?
- „za” podjęciem uchwały głosowało 21 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21 radnych,
jednogłośnie podjęła Uchwałę nr XIX/124/2020 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie
nieruchomości. Stanowi ona załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu przed przejściem do następnego punktu poprosił Radnego
Dariusza Stopę o sformułowanie swojego pytania do Pana Starosty odnośnie poprzedniego
punktu dotyczącego nabycia własności nieruchomości.
Radny Dariusz Stopa zapytał Starostę, czy w związku z przejęciem działki obok wysypiska
śmieci planujemy wnieść ją aportem do ZUO czy przekazać bezpłatnie?
Starosta Karol Tchorzewski odpowiedział, że nie możemy osobie prawnej prowadzącej
działalność gospodarczą przekazać niczego bezpłatnie i jeżeli Wojewoda wyrazi zgodę
i przekaże nam tą nieruchomość, to wtedy Powiat Siedlecki wniesie ją aportem do spółki ZUO
i stanie się tym sposobem przedstawicielem interesów wszystkich gmin powiatu siedleckiego
w tym przedsiębiorstwie.
Radny Dariusz Stopa powiedział, że uzyskał inną informację i teraz po tym, co usłyszał nie
głosowałby za tą uchwałą. Zapytał Starostę po co my jako powiat angażujemy się w to, jeżeli
nie jest to naszym zadaniem?
Starosta Karol Tchórzewski odpowiedział, że my nie będziemy się zajmować wywozem nieczystości, jedynie będziemy mieli jakiś udział własności, o ile dotychczasowi właściciele wyrażą zgodę. Ta inicjatywa pojawiła się dla dobra mieszkańców powiatu i zagwarantowania
w miarę stabilnej polityki cenowej i równego traktowania wszystkich gmin powiatu siedleckiego.
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Mecenasa o wyjaśnienie jaka powinna być w tym
momencie procedura postępowania, skoro głosowanie w sprawie podjęcia tej uchwały już się

odbyło, a Radny po udzieleniu odpowiedzi przez Pana Starostę zmienił zdanie w przedmiotowej sprawie.
Radny Dariusz Stopa stwierdził, że przed głosowaniem kilkakrotnie pytał, czy będziemy
wchodzili z udziałami do ZUO i otrzymał odpowiedź, że nie.
Starosta Karol Tchórzewski podkreślił, że dzisiejsza uchwała dotyczy tylko nabycia własności nieruchomości, a nie tego co się z nią będzie dalej działo.
Przewodniczący Rady Powiatu zakończył dyskusję i stwierdził, że wrócimy do tej kwestii,
jak tylko Mecenas ustali dalszy tok postępowania.
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 powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych”. Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.
Poinformował, że materiał pozytywnie zaopiniowały Komisja Budżetu oraz Komisja
Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy.
Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję 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 29 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21 radnych,
jednogłośnie podjęła Uchwałę nr XIX/125/2020 w sprawie powierzenia gminom z terenu
powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych.
Stanowi ona załącznik nr 30 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 określenia
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2021 roku”. Projekt
tej uchwały stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.
Poinformował, że materiał pozytywnie zaopiniowały Komisja Budżetu 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
podjęciem uchwały?
- „za” podjęciem uchwały głosowało 21 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21 radnych,
jednogłośnie podjęła Uchwałę nr XIX/126/2020 w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2021 roku. Stanowi ona załącznik nr 33
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 określenia
Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok”. Projekt tej uchwały stanowi załącznik
nr 34 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję 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 35 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21 radnych,
jednogłośnie podjęła Uchwałę nr XIX/127/2020 w sprawie określenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. Stanowi ona załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.
Ad.18.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 17, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 18 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie Planu
Pracy Rady Powiatu w Siedlcach i Planów Pracy Komisji Rady Powiatu na 2021 rok”.
Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu.
Poinformował, że materiał pozytywnie zaopiniowały wszystkie merytoryczne Komisje.
Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję 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 38 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21 radnych,
jednogłośnie podjęła Uchwałę nr XIX/128/2020 w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu w
Siedlcach i Planów Pracy Komisji Rady Powiatu na 2021 rok. Stanowi ona załącznik nr 39
do niniejszego protokołu.
Ad.19.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 18, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 19 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia
wysokości miesięcznych diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Powiatu Siedleckiego”. Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.

Poinformował, że materiał pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu.
Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję w tym punkcie.
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za
podjęciem uchwały?
- „za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21 radnych,
20 głosami „za” i przy 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę w sprawie ustalenia
wysokości miesięcznych diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Powiatu Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 42 do niniejszego protokołu.
W tym momencie Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Mecenasa o przedstawienie procedury postępowania w kwestii przeprowadzonego głosowania dotyczącego podjęcia uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości.
Mecenas wyraził swoją opinię, że jeżeli z powodu udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi na
pytanie radnego, która być może miała wpływ na jego decyzję, po głosowaniu, pomimo przejścia do następnych punktów porządku obrad, na zgłoszony wniosek Przewodniczący Rady
może przeprowadzić reasumpcję i ponowne głosowanie nad przedmiotową uchwałą i nie wymaga to zmiany porządku obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu zaznaczył, że jest to stanowisko Mecenasa, a nie Jego
i w tym przypadku sam zgłasza wniosek o przeprowadzenie reasumpcji głosowania dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości.
Starosta Karol Tchórzewski zwrócił się do radnych o poparcie projektu tej uchwały, ponieważ
dzięki temu zwiększy się majątek powiatu, a przyszłość tej działki będzie już zależała od decyzji Rady Powiatu.
Radny Marian Sekulski dodał, że według Niego pytanie Radnego Dariusza Stopy nie ma
sensu, ponieważ my tylko i wyłącznie głosujemy nad przejęciem tej działki, natomiast dalsze
jej losy trudno jest w tej chwili przewidzieć.
Radny Jan Osiej powiedział, że jego zdaniem nie powinno być reasumpcji głosowania, ponieważ sprawa jest oczywista. Podjęcie tej uchwały wynika z tego, że Starosta musi podjąć określone czynności prawne wynikające z przepisów, a poza tym powinniśmy jako powiat wspomagać regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych, gdzie udziałowcami jest
wiele gmin.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że nie musimy głosować zasadności tej uchwały,
ponieważ jest to zrozumiałe, niemniej jednak Radny Dariusz Stopa miał prawo żądać sprostowania, ponieważ została Mu udzielona błędna informacja.
Radny Stanisław Kaliński powiedział, że od 1 stycznia 2021 roku Gmina Skórzec będzie samodzielnie zbierać odpady i w związku z tym ma propozycję, żeby ta działka w przyszłości
trafiła jako udział Gminy w tym składowisku.
Radna Małgorzata Stolarzewska-Sierakowska dodała, że Gmina Suchożebry podejmowała
próby, żeby tą działkę odzyskać. Wójt starał się wynegocjować udziały, ale nie przyniosło to
żadnych rezultatów i nam jako Radzie Powiatu nie pozostaje nic innego niż zagłosować za
projektem tej uchwały.

Radny Edward Kokoszka stwierdził, że dla Niego ta dyskusja jest zbędna i rada powinna
podjąć decyzję o nabyciu tej działki, a później debatować na temat jej zagospodarowania.
Radny Dariusz Stopa powiedział, że nie jest przeciwko gospodarce odpadami, natomiast
uważa, że Powiat nie powinien się w to angażować, bo od tego są gminy.
Starosta Karol Tchórzewski podkreślił, że Powiat nie będzie się zajmował w żaden sposób
gospodarką odpadami, ewentualnie staniemy się udziałowcami ZUO w jakimś ustalonym procencie.
Przewodniczący Rady Powiatu zakończył dyskusję i przystąpił do reasumpcji głosowania.
Zapytał kto z radnych jest „za” podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
własności nieruchomości?
- „za” podjęciem tej uchwały głosowało 18 radnych, 1 radny był „przeciw”, a 2 radnych
„wstrzymało się” od głosu.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w wyniku reasumpcji głosowania
w obecności 21 radnych, 18 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 2 „wstrzymujących się”
podjęła przedmiotową uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości.
W tym momencie Przewodniczący Rady Powiatu rozpoczął procedowanie punktów 11 i 12,
które zostały przesunięte w wyniku przeprowadzenia głosowania zmiany kolejności porządku
obrad.
Ad.11.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 19, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała powrócił do realizacji 11 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2021-2024”. Projekt tej uchwały stanowi
załącznik nr 44 do niniejszego protokołu.
Poinformował, że materiał pozytywnie zaopiniowały wszystkie merytoryczne komisje Rady
Powiatu.
Pozytywną opinię wydała również Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Zespół w Siedlcach. Uchwała Nr Si.360.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Siedlcach projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2021-2024 stanowi załącznik nr 45 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję 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 46 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21 radnych,
jednogłośnie podjęła Uchwałę nr XIX/129/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2021-2024 . Stanowi ona załącznik nr 47 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 Budżetowej
na 2021 rok Powiatu Siedleckiego”. Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 48 do niniejszego protokołu.
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej
Skarbnik Powiatu Pelagia Piątek omówiła krótko projekt Uchwały Budżetowej na 2021 rok.
Podkreśliła, że projekt zakłada poziom dochodów realnych do zrealizowania. Budżet jest
zgodny z obowiązującymi przepisami z zakresu rachunkowości i ustawy o finansach publicznych, zachowana jest zgodność z Uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2) przedstawienie opinii stałych Komisji, w tym opinii Komisji Budżetowej oraz wniosków Klubów Radnych
Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała poinformował, że projekt Uchwały Budżetowej na rok 2021 był rozpatrywany przez wszystkie merytoryczne Komisje Rady Powiatu,
które wydały pozytywne opinie. Następnie poprosił o przedstawienie opinii Przewodniczących
Komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu Bartłomiej Kurkus poinformował, że Komisja Budżetu
zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu na 2021 rok Powiatu Siedleckiego.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Piotrowski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2021 rok.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Grzegorz Pomikło poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2021 rok.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Witold Kąkol poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2021 rok.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy Jacek Izdebski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2021
rok.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o stanowisko Przewodniczących Klubów Radnych.
Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Kurkus w imieniu
Klubu Prawa i Sprawiedliwości wyraził pozytywną opinię na temat przedstawionego przez Zarząd projektu Uchwały Budżetowej na 2021 rok.

Przewodniczący Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego Dariusz Stopa na wstępie podziękował Pani Skarbnik, Zarządowi oraz osobom, które były zaangażowane w przygotowanie projektu budżetu na 2021 rok. Podkreślił, że szczególnie wyczekiwanym elementem
projektu Uchwały Budżetowej jest załącznik inwestycyjny. Klub Radnych PSL zauważa skuteczność Starosty w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację inwestycji i przedstawiony projekt jest jak najbardziej satysfakcjonujący. Radny Dariusz Stopa zauważył, że w projekcie jest dużo inwestycji związanych z budową chodnika i według niego część tych środków
można byłoby przeznaczyć na remont niektórych dróg powiatowych, które są w najgorszym
stanie. Dodał, że zastanawiające jest to, że w tym roku wybudowaliśmy chodnik w miejscowości Trzemuszka, a dopiero w przyszłym roku będziemy projektować odwodnienie. W załączniku inwestycyjnym są 4 duże inwestycje drogowe, które są mieszkańcom powiatu bardzo potrzebne. Radny Dariusz Stopa dodał też, że według niego patrząc na planowane inwestycje,
niektóre gminy są bardziej faworyzowane od pozostałych. Podsumowując swoje wystąpienie
stwierdził, że Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego poprze przedstawiony projekt
Uchwały Budżetowej na 2021 rok.
Przewodniczący Klubu Radnych Siedlecka Wspólnota Samorządowa Jan Osiej powiedział, że analizując projekt budżetu na 2021 rok należy wziąć pod uwagę sytuację bezprecedensową, jaką jest kryzys pandemiczny. Projekt budżetu na przyszły rok w zakresie dochodów
w stosunku do budżetu bazowego 2020 roku zakłada zmniejszenie dochodów o 3,43%, natomiast w stosunku do przewidywanego wykonania za ten rok zakłada wzrost o 5,22%. W zakresie wydatków projekt budżetu na przyszły rok zakłada wzrost planowanych wydatków w stosunku do budżetu tegorocznego bazowego, natomiast w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków za ten rok zakłada zmniejszenie. Największą uwagę należy poświęcić na wydatki majątkowe na przyszły rok w wysokości prawie 21 mln 600 tyś. Utrzymany jest poziom
wynagrodzeń osobowych we wszystkich grupach zawodowych i jednostkach organizacyjnych
powiatu na poziomie 100%, co jest ochroną miejsc pracy. Na drogi publiczne powiatu przeznacza się prawie 21 milionów wydatków. Według Wieloletniej Prognozy Finansowej zadłużenie
planowane w 2021 roku wyniesie niespełna 3,5 mln zł, co jest bardzo optymistyczne. Prognozowany wskaźnik długu powiatu na przyszły rok nie przekroczy dopuszczalnego limitu, o którym mowa w ustawie o finansach publicznych. Konstrukcja planu budżetowego jest kompletna,
prawidłowa i bardzo spójna. Radny Jan Osiej podkreślił, że słowa uznania należą się dla Pani
Skarbnik i Zarządu Powiatu.
Reasumując, Klub Radnych Siedlecka Wspólnota Samorządowa wyraża pozytywną opinię na
temat projektu budżetu na 2021 rok i będzie głosował za jego przyjęciem.
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach,
Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Zespół w Siedlcach wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez
Zarząd Powiatu w Siedlcach projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem
oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu na 2021 rok. Wszyscy radni
stwierdzili, że nie ma potrzeby odczytywania uzasadnienia, ponieważ otrzymali w materiałach
i zapoznali się z Uchwałą Nr Si.361.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2020 r. (Stanowi ona załącznik nr 49 do niniejszego
protokołu).

4) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii stałych Komisji oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach i wniosków
Klubów Radnych
Przewodniczący Rady Marek Gorzała poprosił o przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu Starostę Siedleckiego Pana Karola Tchórzewskiego.
Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski podziękował za stanowiska poszczególnych Komisji
i Klubów Radnych. Podkreślił, że powiat siedlecki, dzięki wsparciu rządowemu otrzymał 4 mln
złotych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Co pokaże przyszły rok, trudno
jest na ten moment określić ze względu na sytuację pandemiczną. W związku z tym, że nie ma
możliwości skorzystania z funduszy unijnych na infrastrukturę drogową, Zarząd maksymalnie
stara się składać wnioski i korzystać z funduszy, które są tworzone przez rząd Mateusza Morawieckiego, czyli Fundusz Dróg Samorządowych i Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.
Odnosząc się do wypowiedzi Radnego Dariusza Stopy w sprawie chodnika w Trzemuszce, Pan
Starosta powiedział, że w przypadku projektu odwodnienia szczególnie długo czeka się na pozwolenie wodnoprawne w Wodach Polskich, a chodnik był bardzo potrzebny mieszkańcom
i dlatego został już wybudowany. Dodał również, że nie zgadza się z twierdzeniem, że gminy
są nierówno traktowane. Przypomniał, że w 2020 roku zostały wykonane inwestycje w Gminie
Paprotnia, Domanice, Kotuń, Wiśniew, Skórzec i Korczew. W 2021 roku zostały złożone wnioski na Gminę Siedlce i Gminę Przesmyki. Na 2022 rok planowane jest złożenie wniosków na
drogę Mokobody-Osiny Górne i Siedlce-Korczew. Pan Starosta przekazał informację,
że w II turze w ramach naboru z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych powiat siedlecki
otrzyma 18 mln 300 tysięcy złotych dodatkowych środków. Wydatki inwestycyjne na pewno
w roku 2021 i w 2022 znacząco wzrosną. Poprosił radnych o poparcie budżetu na 2021 rok.
5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej wraz z ewentualną autopoprawką
Radny Bartłomiej Kurkus stwierdził, że jest to budżet zgody i rozwoju, bo wszyscy deklarowali, że ich kluby jednomyślnie ten budżet poprą i to pokazuje, że podział środków jest równomierny i sprawiedliwy. Pogratulował Staroście i Zarządowi skuteczności w pozyskiwaniu
środków na inwestycje, podziękował Pani Skarbnik oraz pracownikom za przygotowanie projektu budżetu.
Radny Sławomir Piotrowski podziękował za inwestycje zrealizowane i planowane do realizacji na terenie Gminy Siedlce.
Radny Jan Kuć stwierdził, że o ile w 2020 roku wykonanie inwestycji w Gminie Kotuń było
na poziomie 14% rocznych wydatków majątkowych starostwa, to w projekcie budżetu na 2021
rok jego zdaniem gmina została prawie pominięta i w związku z tym wstrzyma się przy głosowaniu nad Uchwałą Budżetową. Dodał, że niepokoi go fakt, że niektóre gminy dokładają do
budowy chodników, a inne nie.
Starosta Karol Tchórzewski powiedział, że nie zgadza się z wypowiedzią Radnego Jana Kucia. Zgodnie z ustaleniami z konwentu wójtów każda gmina ponosi 50% kosztów wybudowania
chodnika na terenie gminy. Ponadto wyjaśnił, że Gmina Kotuń nie została pominięta w projekcie budżetu, ponieważ oprócz budowy chodnika w Wilczonku, o który zabiegali mieszkańcy,
planowany jest remont drogi do Żeliszewa Dużego, a jego koszt to 820 tyś. złotych. Oprócz

tego w 2021 roku prawdopodobnie dokonamy zmiany w budżecie i zrobimy inwestycję polegającą na przebudowie mostu w miejscowości Kotuń.
Radny Edward Kokoszka podziękował za inwestycje zrealizowane i planowane w Gminie
Skórzec oaz jako członek Zarządu podziękował Staroście za współpracę i jednocześnie stwierdził, że Pan Starosta aktywnie i skutecznie pozyskuje środki finansowe na rozwój powiatu siedleckiego.
Radny Bartłomiej Kurkus odnosząc się do wypowiedzi Radnego Jana Kucia stwierdził,
że docelowo w roku 2021 na inwestycje na terenie Gminy Kotuń będzie więcej środków finansowych niż to było w tym roku.
Radna Małgorzata Stolarzewska-Sierakowska podziękowała Panu Staroście za planowane
inwestycje, polegające na budowie chodnika w miejscowości Podnieśno i przebudowę mostu.
Starosta Karol Tchórzewski odpowiedział, że chodnik w miejscowości Podnieśno będzie zrobiony po wykonaniu dokumentacji projektowej.
6) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej z uwzględnieniem przyjętych poprawek
Przewodniczący Rady Powiatu przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem
Uchwały Budżetowej na 2021 rok Powiatu Siedleckiego?
- „za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych,
- „przeciw” 0,
- „wstrzymuję się” głosował 1 radny.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 50 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21 radnych,
20 głosami „za” i przy 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Budżetową na 2021
rok Powiatu Siedleckiego Nr XIX/130/2020. Stanowi ona załącznik nr 51 do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu złożył gratulacje dla Pani Skarbnik, Starosty Karola Tchórzewskiego i całego Zarządu Powiatu Siedleckiego.
Starosta Karol Tchórzewski podziękował za poparcie Uchwały Budżetowej na 2021 rok.
Ad.20.
Po wyczerpaniu porządku w punkcie 12, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała
przystąpił do realizacji 20 punktu porządku obrad, tj. „Informacja Przewodniczącego Rady”.
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że w dniu 2 grudnia 2020 r. w Starostwie
Powiatowym uczestniczył w spotkaniu, na którym z Panem Starostą i Panią Wicestarostą
wręczyli statuetkę i złożyli gratulacje Sołtysowi z miejscowości Koszewnica w Gminie Kotuń,
który uzyskał tytuł Sołtysa Roku 2019.

Przewodniczący Rady poinformował również, że wpłynęła interpelacja Radnego Jana Kucia,
na którą odpowiedź otrzyma w dniu 14 grudnia 2020 r.
Przewodniczący Rady Powiatu złożył życzenia świąteczne i noworoczne radnym,
samorządowcom, parlamentarzystom, przedstawicielom instytucji i urzędów z terenu powiatu
siedleckiego, jednostkom organizacyjnym powiatu, pracownikom służby zdrowia, służb
mundurowych i wszystkim mieszkańcom powiatu siedleckiego.
Radny Dariusz Stopa pogratulował Zarządowi podjęcia Uchwały Budżetowej na 2021 rok.
Następnie zwrócił się do Pana Starosty w kwestii zwolnienia z pracy pracownika fizycznego
Wydziału Dróg z zapytaniem czy w tej sprawie da się jeszcze coś zrobić?
Starosta Karol Tchórzewski odpowiedział, że zaświadczenie lekarskie, które ten pracownik
przedstawił wyklucza go ze wszystkich prac, jakie mógłby wykonywać w Wydziale Dróg,
dlatego nie było innego rozwiązania. Starosta podzielił się z radnymi spostrzeżeniem
z przebiegu konferencji prasowej dotyczącej rządowego funduszu inwestycji lokalnych,
w której w dniu dzisiejszym uczestniczył. Część dziennikarzy z mediów lokalnych miała
pretensje, że powiat siedlecki dostał pieniądze z funduszu, natomiast miasto Siedlce nie
uzyskało dofinansowania. Starosta powiedział, że jest to dla Niego niezrozumiałe, ponieważ
mieszkańcy powiatu siedleckiego w niczym nie są gorsi od mieszkańców innych powiatów,
a poza tym jest to zasługa pracowników, którzy potrafią przygotować i złożyć wnioski pod
kątem wymagań i dzięki temu powiat siedlecki uzyskał środki na rozwój. Osobiście uważa,
że jest to nasz wielki sukces.
Radny Bartłomiej Kurkus pogratulował Staroście i Zarządowi podjęcia Uchwały Budżetowej
na 2021 rok i złożył wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne.
Radny Piotr Dymowski poruszył kwestię ogłoszonego konkursu na logo powiatu. Podzielił
się swoimi wątpliwościami dotyczącymi konieczności zmiany logo i wyznaczenia wysokiej
nagrody w konkursie.
Radny Jan Kuć odniósł się do sprawy zwolnionego pracownika Wydziału Dróg. Wyraził
opinię, że ciężko jest mu uwierzyć, że nic się dla tego człowieka nie znalazło i jest mu przykro
z tego powodu.
Starosta Karol Tchórzewski powiedział, że zwolnienie kogokolwiek z pracy jest trudną
decyzją, ale każdy zarządzający musi się w pierwszym rzędzie kierować tym, żeby zespół
pracował jak najbardziej efektywnie. Podkreślił, że dziwi go fakt, że każda zmiana personalna
w Starostwie jest przedmiotem dyskusji na Sesji Rady Powiatu. Jeżeli chodzi o logo powiatu
siedleckiego, to logo zostało uchwalone w 2005 roku i jest dosyć stare, w związku z tym wyszła
inicjatywa z Wydziału Promocji i Rozwoju, aby ogłosić taki konkurs, który jednocześnie ma
na celu promocję powiatu.
Radny Jan Kuć dodał, że jako radny czuje się odpowiedzialny za ogólną opinię o powiecie
i dlatego tak często zabiera głos, nawet w sprawach personalnych.
Radny Dariusz Stopa podkreślił, że człowiek, który został zwolniony jest w okresie
ochronnym.
Starosta Karol Tchórzewski odpowiedział, że każdy kogo opinia lekarska ogranicza
dopuszczeniem do pracy może starać się o rentę i w tej sytuacji jest to chyba najlepszym
rozwiązaniem.
Przewodniczący Rady Powiatu zamknął dyskusję w tym punkcie.

Ad. 21.
Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 8 pkt. 6 Statutu Powiatu Siedleckiego o godzinie
1300 Przewodniczący Rady Powiatu zakończył obrady wypowiadając formułę:
„Zamykam XIX Sesję Rady Powiatu w Siedlcach”.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczył:
PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU
/-/ Marek Gorzała

Protokołowała:
Jolanta Koć

