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 OR.0002.1.2021 

 

PROTOKÓŁ NR XX/2021 
z XX Sesji Rady Powiatu w Siedlcach, 

odbytej w dniu 26 lutego 2021 roku w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków 

porozumiewania się na odległość 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała o godzinie 1000 otworzył Sesję 

wypowiadając formułę: „Otwieram XX 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.1842 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 wprowadziła 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). 
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(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 Przewodniczący Rady Powiatu zapytał kto 

jest „za” przyjęciem porządku obrad? 

- za przyjęciem porządku obrad głosowało 21 radnych. 

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

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Stwierdzenie kworum. 

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu. 

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

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Po-

wiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2024. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok Po-

wiatu Siedleckiego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań leasingowych na zakup samochodu 

z podwójną kabiną-wywrotka oraz ścinarki do poboczy. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy uchwały Nr XXVII/164/05 Rady Powiatu  

w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia logo powiatu siedleckiego. 

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

12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Sie-

dleckiego za 2020 rok.  

13. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczegól-

nych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samo-

rządu terytorialnego za 2020 rok.  

14. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu w 2020 roku: 

1) Komisji Rewizyjnej, 

2) Komisji Budżetu, 

3) Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 

4) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, 

5) Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy, 

6) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

15. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej za 2020 rok. 

16. Przyjęcie informacji z działalności Zarządu Mazowieckiej Izby Rolniczej w 2020 roku.  

17. Przyjęcie informacji o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Pla-

cówka Terenowa w Siedlcach na rzecz rolników w 2020 roku.  

18. Przyjęcie sprawozdania z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Siedleckiego 

w 2020 roku.  

19. Przyjęcie informacji Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o stanie bezpieczeństwa 

i porządku publicznego na terenie powiatu siedleckiego w roku 2020.  
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20. Przyjęcie informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach  

o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu siedleckiego w 2020 roku.  

21. Informacja Przewodniczącego Rady. 

22. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 4. 

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

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

Powiatu w Siedlcach”. 

 

Przewodniczący Rady nadmienił, że protokół z XIX Sesji Rady Powiatu był wyłożony do 

wglądu oraz wysłany elektronicznie wszystkim radnym. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęły, co 

do jego treści, żadne uwagi, ani też wnioski. Zapytał czy ktoś z radnych ma jakieś uwagi do 

protokołu? 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Paczóska zauważyła, że na stronie 6-tej 

protokołu wkradł się błąd pisarski, jeśli chodzi o godzinę wznowienia obrad po przerwie. 

Zamiast „o godz. 11.40” powinno być „o godz. 10.40”. Więcej uwag nie ma. 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że jest to pomyłka pisarska i zostanie poprawiona. 

Następnie przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za przyjęciem protokołu z XIX Sesji Rady 

Powiatu? 

- „za” przyjęciem protokołu głosowało 21 radnych.  

 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

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

21 radnych, 21 głosami „za” przyjęła protokół z XIX 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 5 do niniejszego 

protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję w tym punkcie. 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Paczóska zadała pytanie odnośnie 

ogłoszonego konkursu na logo powiatu.  

Odpowiedzi udzieliła Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Pani Joanna Łęczycka. 

Poinformowała, że pierwszy konkurs na logo powiatu był ogłoszony w sierpniu. W odpowiedzi 

na niego wpłynęły 4 oferty, które zawierały 9 projektów graficznych. Konkurs został 

unieważniony, ponieważ żaden z projektów nie spełniał wymagań. Kolejny konkurs został 

ogłoszony w listopadzie, na który wpłynęły 4 oferty. Jego rozstrzygnięcie nastąpi w terminie 

do 2 marca 2021 roku. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są jeszcze jakieś pytania do sprawozdania? 

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

kto jest „za” przyjęciem sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym? 
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- „za” przyjęciem sprawozdania głosowało 21 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 6 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. „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2024”. 

Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady 

Powiatu poinformował radnych o zmianie publikatora ustawy o finansach publicznych  

w podstawie prawnej projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady Powiatu dodał, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany 

przez Komisję Budżetu oraz Komisję 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 2021-2024? 

- „za” podjęciem uchwały głosowało 21 radnych. 

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

 

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

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XX/131/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie Wielolet-

niej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2021-2024. Stanowi ona załącznik 

nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.7. 

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

stąpił do realizacji 7 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie dokonania 

zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok Powiatu Siedleckiego”. Projekt tej uchwały sta-

nowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały 

Komisja Budżetu i Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję w tym punkcie. 

Radna Jolanta Franczuk powiedziała, że jest trochę zawiedziona, ponieważ zostało wprowa-

dzonych wiele nowych zadań, natomiast nie przewidziano remontu drogi w miejscowości Ro-

góziec, o co wnioskowała. Dodała, że remontu wymagają też drogi powiatowe na terenie miasta 

Mordy, ponieważ są w bardzo złym stanie. 
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Starosta Karol Tchórzewski przypomniał, że budżet na 2021 rok został uchwalony w grudniu 

2020 roku i poziom inwestycji i remontów był o wiele niższy niż w chwili obecnej. W grudniu 

dokonano podziału środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, gdzie powiat sie-

dlecki składał wnioski na projekty już posiadane lub na te, które były w toku. Miasto i Gmina 

Mordy realizuje projekt inwestycji w miejscowości Radzików Wielki, który został pozytywnie 

rozpatrzony i jest przewidziany do wykonania w 2022 roku. 

Skarbnik Powiatu Pani Pelagia Piątek wyjaśniła radnym na czym polega zmiana wprowa-

dzona do pierwotnie przedstawionego projektu uchwały. Korekta nie wpływa na podstawowe 

kwoty dochodów i wydatków, ponieważ jest to zmiana polegająca na zmniejszeniu środków 

planowanych w pozostałej działalności pomocy społecznej z przeniesieniem jej na dotację na 

domy pomocy społecznej w kwocie 2000 zł. Zmiana dotyczy załącznika nr 1.  

Radny Sławomir Piotrowski zapytał, czy jest analiza w jakim okresie zwróci nam się w od-

niesieniu do rachunków za prąd, budowa instalacji fotowoltaicznej oraz czy będzie możliwość 

ładowania z instalacji fotowoltaicznej samochodu elektrycznego, który zakupimy? Czy mo-

żemy liczyć na jakieś dofinansowanie z zewnątrz na te inwestycje? 

Starosta Karol Tchórzewski odpowiedział, że instalacja fotowoltaiczna i zakup samochodu 

elektrycznego to nie są inwestycje kompatybilne. Stopa zwrotu instalacji fotowoltaicznej przy 

dzisiejszych cenach za energię elektryczną to jest około 7 lat. My będziemy zakładać tą insta-

lację jako prosument, w związku z tym nie ma konieczności występowania o koncesję. Jeżeli 

chodzi o samochód elektryczny, to będzie on zakupiony dla Wydziału Dróg ze środków pocho-

dzących z opłat i kar za środowisko. 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Paczóska podziękowała Staroście i Zarzą-

dowi za inwestycje wykonane i zaplanowane na terenie gminy Mokobody, jednocześnie popro-

siła, żeby inwestycja drogowa na odcinku Mokobody – Osiny Górne została uwzględniona  

i wykonana w przyszłym roku i aby gmina Mokobody w inwestycjach powiatowych nie odbie-

gała znacznie od pozostałych gmin i była bardziej dostrzegana jeśli chodzi o jej potrzeby. 

Starosta Karol Tchórzewski powiedział, że aby dokonać przebudowy drogi Mokobody – 

Osiny Górne musieliśmy zrobić projekt. Według wyceny wykonanie tej inwestycji to ponad  

13 mln złotych, w związku z tym nie jest w stanie zapewnić, że ta inwestycja będzie wykonana 

w przyszłym roku. Zostanie złożony wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych na dofinan-

sowanie budowy tej drogi i jeżeli otrzymamy dotację, to będziemy przystępować do realizacji. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są jeszcze chętni do zabrania głosu? 

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

jest za podjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok 

Powiatu Siedleckiego? 

- „za” podjęciem uchwały głosowało 21 radnych. 

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

 

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

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XX/132/2021 w sprawie dokonania zmian w Uchwale 

Budżetowej na 2021 rok Powiatu Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 12 do niniejszego 

protokołu. 
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Ad.8. 

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

stąpił do realizacji 8 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia 

zobowiązań leasingowych na zakup samochodu z podwójną kabiną-wywrotka oraz  

ścinarki do poboczy”. Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował radnych o zmianie publikatora ustawy  

o finansach publicznych w podstawie prawnej projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały 

Komisja Budżetu i Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. 

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję w tym punkcie. 

Radny Jan Osiej zapytał w kontekście zakupu samochodu oraz ścinarki do poboczy czy po-

siadamy własny zespół robotniczy, który realizuje czynności porządkowe przy drogach i czy 

będzie to ścinarka samojezdna czy głowica do ciągnika? Dodał również, że na sesji Rady 

Gminy Siedlce jeden z radnych zwrócił uwagę na niekonsekwencje w oznakowaniu pionowym 

dotyczącym ograniczenia prędkości na odcinku drogi powiatowej, w miejscu gdzie kończy się 

miasto Siedlce od ulicy Radzyńskiej w stronę Białk. 

Starosta Karol Tchórzewski powiedział, że większość prac przy drogach powiatowych wy-

konujemy własnymi siłami, usługi na zewnątrz zlecamy tylko w związku z odśnieżaniem, tam 

gdzie sami już sobie nie radzimy, a gmina nie podpisała z nami porozumienia. 

O szczegółach technicznych ścinarki opowiedział Sekretarz Andrzej Rymuza. Poinformował, 

że nie jest to maszyna samobieżna, tylko współpracująca z ciągnikiem. Ścinarka jest z taśmo-

ciągiem, który odtransportowuje urobek na przyczepę. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy są jeszcze jakieś pytania? 

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

podjęciem uchwały? 

- „za” podjęciem uchwały głosowało 21 radnych. 

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

 

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

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XX/133/2021 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań  

leasingowych na zakup samochodu z podwójną kabiną-wywrotka oraz ścinarki do pobo-

czy. 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 wyrażenia 

zgody na nabycie własności nieruchomości”. Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 16 do 

niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały 

Komisja Budżetu i Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję w tym punkcie. 
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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 17 do niniejszego protokołu. 

 

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

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XX/134/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie wła-

sności nieruchomości. Stanowi ona załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.10. 

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

stąpił do realizacji 10 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy 

uchwały Nr XXVII/164/05 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie 

ustanowienia logo powiatu siedleckiego”. Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 19  

do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że materiał pozytywnie zaopiniowała Komisja 

Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję w tym punkcie. 

Radny Dariusz Stopa powiedział, że ma wątpliwości czy istnieje konieczność podejmowania 

w tym momencie przedmiotowej uchwały, w związku z tym, że nie został jeszcze rozstrzy-

gnięty konkurs na nowe logo powiatu. 

Starosta Karol Tchórzewski powiedział, że obecne logo obowiązuje od 2005 roku i jest już 

praktycznie nieużywane, stąd pomysł na nowe logo powiatu. Ponadto mamy uchwalony przez 

Radę Powiatu w 2018 roku herb powiatu, posiadamy również sztandar i jest to symbolika, którą 

możemy się posługiwać.  

Radny Jan Osiej podzielił zdanie Radnego Dariusza Stopy i stwierdził, że powinniśmy wstrzy-

mać się z podjęciem tej uchwały do czasu rozstrzygnięcia konkursu w sprawie nowego logo 

powiatu. 

Radny Piotr Dymowski wyraził opinię, że skoro mamy herb, to być może logo w ogóle nie 

jest potrzebne. 

Radny Bartłomiej Kurkus stwierdził, że skoro nikt nie zgłosił wniosków do porządku obrad 

i przyjęliśmy ten punkt pod obrady, to proponuje przeprowadzić głosowanie w sprawie przed-

miotowej uchwały i wtedy okaże się jakie jest stanowisko rady. 

Starosta Karol Tchórzewski powiedział, że Radny Piotr Dymowski ma wiele racji w swoim 

stwierdzeniu i jest to propozycja warta rozpatrzenia. 

Radny Jacek Izdebski zadał pytanie odnośnie komisji konkursowej na nowe logo. 

Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Pani Joanna Łęczycka odpowiedziała, że w ko-

misji konkursowej są pracownicy Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego  

w Siedlcach. 

Radny Dariusz Stopa wyjaśnił, że w swojej wypowiedzi nie chodziło mu o opowiedzenie się 

za lub przeciw, tylko ustalenie logicznego ciągu wydarzeń, czyli najpierw przedstawienie pro-

pozycji nowego logo, a później likwidacja starego. Ponadto dodał, że przed głosowaniem po-

rządku obrad nie wiedział, że konkurs w sprawie nowego logo nie został jeszcze rozstrzygnięty. 
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Przewodniczący Rady Powiatu zapytał czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w tej sprawie? 

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

jest za podjęciem uchwały? 

- „za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 2 radnych było „przeciw”, a 6 radnych 

„wstrzymało się” od głosu. 

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

 

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

13 głosami „za” przy 2 głosach „przeciw” i 6 głosach „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę 

nr XX/135/2021 w sprawie utraty mocy uchwały Nr XXVII/164/05 Rady Powiatu w Sie-

dlcach z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia logo powiatu siedleckiego. Sta-

nowi ona załącznik nr 21 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 rozpa-

trzenia petycji w interesie publicznym”. Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 22 do ni-

niejszego protokołu. 

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

 

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję w tym punkcie. 

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

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

w interesie publicznym? 

- „za” podjęciem uchwały głosowało 0 radnych, „przeciw” było 16 radnych, 5 radnych 

„wstrzymało 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  

nie podjęła Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym.  

Przewodniczący Rady Powiatu dodał, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zajęła stanowi-

sko, ale Rada Powiatu nie podjęła przedmiotowej uchwały, w związku z tym Komisja będzie 

musiała ponownie zwołać posiedzenie i rozpatrzyć petycję. 

 

Ad.12. 

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

przystąpił do realizacji 12 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdania z działalności 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Siedleckiego za 2020 rok”. Stanowi ono 

załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. 

Poinformował, że materiał pozytywnie zaopiniowała Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa 

Publicznego i Rynku Pracy. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję w tym punkcie. 
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Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, przystąpił do głosowania. Zapytał radnych, kto 

jest „za” przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu 

Siedleckiego za 2020 rok? 

- „za” przyjęciem sprawozdania głosowało 21 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu. 

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

jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Po-

wiatu Siedleckiego za 2020 rok. 

 

Ad.13. 

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

przystąpił do realizacji 13 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdania z wysokości 

średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  

w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2020 rok”. Sta-

nowi ono załącznik nr 26 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 

przyjęciem sprawozdania? 

- „za” przyjęciem sprawozdania głosowało 21 radnych. 

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

 

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

jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na po-

szczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego za 2020 rok. 

 

 

O godz. 11:00 Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 10-cio minutową przerwę w obradach. 

 

O godz. 11:10 Przewodniczący Rady Powiatu wypowiedział słowa „wznawiam obrady po 

przerwie”. 

Przewodniczący Rady Powiatu udzielił głosu Radnemu Wojciechowi Biardzie. 

Radny Wojciech Biarda zgłosił wniosek formalny o reasumpcję głosowania punktu 11-tego, 

tj. „Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym”. Swój wniosek 

uzasadnił tym, że źle zrozumiał sens formuły głosowania wypowiedzianej przez 

Przewodniczącego Rady i w związku z tym pomyłkowo oddał głos „przeciw” podjęciu 

uchwały, którą popiera. 

 Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do wyniku 

głosowania, ponieważ nawet członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oddali głos 



10 

 

przeciwny do swojego stanowiska w sprawie rozpatrzenia petycji, które zajęli jednogłośnie na 

posiedzeniu Komisji.  

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał radnych kto jest „za” przyjęciem wniosku Radnego 

Wojciecha Biardy o przeprowadzenie reasumpcji głosowania w sprawie podjęcia uchwały  

w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym? 

-„za” przyjęciem wniosku o reasumpcję głosowania głosowało 15 radnych, 1 radny głosował 

„przeciw”, a 3 radnych „wstrzymało się” od głosu. 2 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu liczbą głosów 15 „za”, 1 głos 

„przeciw, 3 głosy „wstrzymujące się” (2 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu) przyjęła 

wniosek Radnego Wojciecha Biardy o przeprowadzenie reasumpcji głosowania w sprawie 

podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu przeczytał treść projektu przedmiotowej uchwały. 

Następnie zapytał radnych, kto jest „za” podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji  

w interesie publicznym? 

-„za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 3 radnych było „przeciw”, 5 radnych 

„wstrzymało się” od głosu. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu. 

 

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

głosów 13 „za”, 3 głosy „przeciw” i 5 głosów „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę  

nr XX/136/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym. Stanowi ona 

załącznik nr 30 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad.14. 

Po wyczerpaniu porządku w punkcie 13 oraz przeprowadzeniu reasumpcji głosowania punktu 

11, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała przystąpił do realizacji 14 punktu po-

rządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu w 2020 r.: 

1) Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 31); 

2) Komisji Budżetu (załącznik nr 32); 

3) Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (załącznik nr 33); 

4) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej (załącznik nr 34); 

5) Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy (załącznik nr 35); 

6) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (załącznik nr 36). 

 

W związku z tym, że wszystkie sprawozdania zostały jednogłośnie przyjęte przez komisje 

merytoryczne, Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował, żeby przeprowadzić jedno 

głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy wszystkich Komisji merytorycznych. 

Wszyscy radni wyrazili zgodę na taki sposób przeprowadzenia głosowania. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał radnych, kto jest za przyjęciem sprawozdań  

z działalności Komisji Rady Powiatu w 2020 roku? 
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- „za” przyjęciem sprawozdań głosowało 21 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu. 

 

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

jednogłośnie przyjęła sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w 2020 roku.  

 

Ad.15. 

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

przystąpił do realizacji 15 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdania z realizacji 

Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej za 2020 rok”. Stanowi ono załącznik nr 38 do niniej-

szego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję w tym punkcie. 

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

przyjęciem sprawozdania z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej za 2020 rok? 

- „za” przyjęciem sprawozdania głosowało 21 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu. 

 

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

jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej  

za 2020 rok .  

 

Ad.16. 

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

przystąpił do realizacji 16 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie informacji z działalności 

Zarządu Mazowieckiej Izby Rolniczej w 2020 roku”. Stanowi ona załącznik nr 40 do ni-

niejszego protokołu. 

Poinformował, że materiał przyjęła Komisja 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 21 radnych, przyjęła informację z działalności Zarządu 

Mazowieckiej Izby Rolniczej w 2020 roku.  

 

Ad.17. 

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

przystąpił do realizacji 17 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie informacji o działalności 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Siedlcach na rzecz 

rolników w 2020 roku”. Stanowi ona załącznik nr 41 do niniejszego protokołu. 

Poinformował, że materiał przyjęła Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję w tym punkcie. 
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Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził,  

że Rada Powiatu w obecności 21 radnych, przyjęła informację o działalności Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Siedlcach na rzecz 

rolników w 2020 roku.  

 

Ad.18. 

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

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

Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Siedleckiego w 2020 roku”. Stanowi ono załącznik 

nr 42 do niniejszego protokołu. 

Poinformował, że materiał przyjęła Komisja 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 21 radnych, przyjęła sprawozdanie z działalności Społecznej 

Straży Rybackiej Powiatu Siedleckiego w 2020 roku. 

 

Ad.19. 

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

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

Miejskiego Policji w Siedlcach o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 

powiatu siedleckiego w roku 2020”. Stanowi ona załącznik nr 43 do niniejszego protokołu. 

Poinformował, że materiał przyjęła Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego  

i Rynku Pracy. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję w tym punkcie. 

Radny Jan Osiej zwrócił uwagę, że niepokojąco wzrósł poziom fałszywych alarmów. 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że może mieć to związek z tym, że mamy stan 

epidemii w kraju. 

 

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

stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21 radnych, przyjęła informację Komendanta 

Miejskiego Policji w Siedlcach o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 

powiatu siedleckiego w roku 2020. 

 

Ad.20. 

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

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

Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach o stanie ochrony przeciwpożarowej 

na terenie powiatu siedleckiego w 2020 roku”. Stanowi ona załącznik nr 44 do niniejszego 

protokołu. 

Poinformował, że materiał przyjęła Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego  

i Rynku Pracy. 
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Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję w tym punkcie. 

Radny Jan Osiej zwrócił uwagę, żeby używać poprawnej nazwy „Komendant Miejski Policji” 

oraz „Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej”. 

 

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

stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 21 radnych, przyjęła informację Komendanta 

Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach o stanie ochrony przeciwpożarowej 

na terenie powiatu siedleckiego w 2020 roku. 

 

Ad.21. 

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

przystąpił do realizacji 21 punktu porządku obrad, tj. „Informacja Przewodniczącego Rady”. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił frekwencję radnych na posiedzeniach rady oraz 

komisji w 2020 roku. Informacja o frekwencji radnych na sesjach rady oraz komisjach rady w 

2020 roku stanowi załącznik nr 45 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że w okresie międzysesyjnym wpłynęła jedna 

interpelacja, na którą odpowiedź została już udzielona. Dodał, że została wniesiona również  

1 petycja, która ze względu na braki formalne nie będzie rozpatrywana. Ponadto 

Przewodniczący Rady Powiatu przypomniał radnym o obowiązku składania oświadczeń 

majątkowych za rok 2020. 

Przewodniczący Rady Powiatu złożył życzenia wszystkim Paniom z okazji zbliżającego się 

Dnia Kobiet. 

 

Ad. 22. 

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

1140 Przewodniczący Rady Powiatu zakończył obrady wypowiadając formułę:  

„Zamykam XX Sesję Rady Powiatu w Siedlcach”. 

 

Na tym protokół zakończono. 

       Przewodniczył: 

                                                             PRZEWODNICZĄCY RADY 

                                                                                POWIATU                                   

                                            

                                                                                             /-/  Marek Gorzała     

 

      

 

 

 

 

 Protokołowała: 

  Jolanta Koć 


