
RADA POWIATU 

 W SIEDLCACH 

 OR.0002.2.2021 

 

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

odbytej w dniu 23 kwietnia 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 XXI 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 z późn. zm.). 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że zgodnie z art. 15 ust. 1a Ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2020.920) 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  zaproszonych 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). 

 

Po otwarciu obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała  przystąpił do 

sprawdzenia listy obecności radnych i „Stwierdzenia 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 kworum 

do podejmowania prawomocnych uchwał, wniosków i wydawania opinii.  
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Lista obecności została sporządzona poprzez odpytanie każdego z radnych w kolejności 

alfabetycznej (każdy z nich potwierdził obecność, będąc jednocześnie widocznym na ekranie 

komputera, Radny Sławomir Piotrowski potwierdził obecność wysyłając wiadomość SMS i był 

zalogowany  w systemie, ale był niewidoczny na ekranie i nie potwierdził ustnie swojej 

obecności). Dodatkowo radni potwierdzili 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). 

 

Po  stwierdzeniu kworum Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała  przystąpił  do 

realizacji punktu „Wnioski do porządku obrad”. Nadmienił, że porządek obrad z materiałami 

otrzymali wszyscy radni wraz z zawiadomieniem o sesji.  

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż w punkcie 13, daty programów omyłkowo 

podane są inne i trzeba je poprawić w następujący sposób: ”Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata  2015 

- 2020, Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na 

terenie Powiatu Siedleckiego na lata   2017 – 2020. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są jakieś wnioski do porządku obrad? 

Nikt nie zgłosił żadnych wniosków, wobec czego Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, 

że porządek obrad będzie przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Stwierdzenie kworum – Sprawdzenie obecności.  

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Powiatu. 

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia planu zadaniowego i finansowego na realizację 

przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób                         

niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób                                    

Niepełnosprawnych w 2021 roku. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej                              

Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2024. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok                      

Powiatu Siedleckiego.  

9. Pojęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu                                           

Administracyjnego w Warszawie. 



3 

 

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na zarządcę drogi powiatowej                            

nr 3654W Kaczory-Łupiny-Domanice.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Siedleckiego.  

12. Przyjęcie informacji o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Siedleckim i działalności                       

Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2020 roku.  

13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                               

w Siedlcach w 2020 roku, obejmujące realizację zadań z zakresu Powiatowego Programu                       

Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2020 – 2022, Powiatowego Programu Przeciwdziała-

nia Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata  2015 - 2020, 

Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie 

Powiatu Siedleckiego na lata   2017 - 2020 oraz Wykaz potrzeb w zakresie pomocy                     

społecznej i zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej.  

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

Liwcem w Kisielanach-Żmichach w 2020 roku.  

15. Przyjęcie sprawozdania z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego               

w Stoku Lackim w 2020 roku. 

16. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-                                      

Pedagogicznej w Stoku Lackim w 2020 roku.  

17. Przyjęcie sprawozdania z działalności Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”  

w Chlewiskach w 2020 roku.  

18. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON  w 2020 

roku.  

19. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Siedleckiego  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku                 

publicznego w roku 2020.  

20. Przyjęcie informacji o zrealizowanych inwestycjach i remontach w Powiecie Siedleckim                   

w 2020 roku.  

21. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu.  

22. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, iż nikt nie ma uwag do porządku obrad, dlatego 

przyjmujemy ten porządek obrad bez głosowania.  

 

Ad. 4. Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała poinformował, że przechodzimy do 

punktu 4 porządku obrad, gdyż pierwsze trzy właśnie zostały wyczerpane, tj. „Przyjęcie                     

protokołu z XX Sesji Rady Powiatu w Siedlcach”. 
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Przewodniczący Rady nadmienił, że protokół z XX 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? Ponieważ nie było żadnych uwag przystąpił do głosowania nad przyjęciem 

protokołu z XX 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 Siedlcach,                      

w obecności 20 radnych, 20 głosami „za” przyjęła protokół z XX 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. Zapytał, czy są pytania do 

sprawozdania? 

Radny Dariusz Stopa skierował pytanie do Pani Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju 

odnośnie wyboru ofert na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności 

zapytał, czy na terenie Powiatu Siedleckiego jest sekcja rugby, gdyż Miejski Klub Sportowy 

Pogoń organizuje dwa mistrzostwa  właśnie w rugby? 

Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Joanna Łęczycka, poinformowała, że musi 

sprawdzić szczegóły w ofercie, gdyż nie pamięta. 

Radny Dariusz Stopa poprosił by nie przerywać obrad sesji, i żeby odpowiedzi Pani 

Kierownik udzieliła na następnej sesji. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są jeszcze chętni do zabrania głosu w tym                    

punkcie? 

Ponieważ nikt więcej nie miał pytań, Przewodniczący Rady Powiatu 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 stwierdził, iż Rada Powiatu w Siedlcach w obecności 20 

radnych, 20 głosami przyjęła sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie 

międzysesyjnym. 
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Ad. 6.  Po wyczerpaniu porządku w punkcie 5 Przewodniczący Rady Powiatu Marek                     

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

określenia planu zadaniowego i finansowego na realizację przez Powiat Siedlecki zadań                              

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków                 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.” 

Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Rady Powiatu dodał, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany 

przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych oraz przez Komisję Budżetu. 

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję w tym punkcie. 

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

podjęciem przedmiotowej 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,  

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXI/137/2021 w sprawie  określenia planu zadaniowego                  

i finansowego na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej                      

i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2021 roku. 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 zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata                     

2021 – 2024”. Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że projekt uchwały 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 przedmiotowej 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,  

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXI/139/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej 
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Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2024. 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 

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok Powiatu Siedleckiego”. Projekt tej 

uchwały stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała 

Komisja Budżetu.  

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję w tym punkcie. 

Radny Witold Kąkol zapytał, czy procedowana uchwała, nie jest trochę zdezaktualizowana, 

gdyż w dniu 21 kwietnia br. została opublikowana lista przez Wojewodę Mazowieckiego                          

z dofinansowaniem zadań z Rządowego Programu Rozwoju Dróg. Z tego wykazu wynika, że 

zmienił się poziom dofinansowania z 80% na 70%, co oznacza , że Powiat Siedlecki otrzyma 

mniejsze dofinansowanie. Stąd, też pytanie do Zarządu Powiatu, czy planuje negocjować                            

z  gminami zwiększenie ich wkładu własnego  w poszczególne zadania. 

Na zakończenie wypowiedzi podziękował Staroście Siedleckiemu, Zarządowi Powiatu i ekipie 

przygotowującej projekty, bardzo dobrych rezultatów. 

Starosta Karol Tchórzewski powiedział, że to prawda że jest już lista z dofinansowaniem                       

z Rządowego Rozwoju Dróg.  Powiat dzięki  niemu będzie realizował aż 6 inwestycji, a kwota 

z dofinansowania to ponad 14 milinów złotych. Dodał, również ze zmiany w budżecie będą 

musiały być wprowadzone, ale to pewnie będzie na następnej sesji, po uzgodnieniach                                    

z Wójtami z poszczególnych gmin. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał Panią Skarbnik Powiatu Pelagię Piątek, czy                              

podejmowana przedmiotowa uchwała, nie okaże się zwykłym „bublem”. 

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że ta uchwała jest zgodna ze stanem faktycznym, a otrzymane 

środki z dofinansowania będą wprowadzone do budżetu Powiatu w przyszłości. 

Radny Dariusz Stopa zadał pytanie Staroście Siedleckiemu, czy Powiat składał wnioski                             

o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego, jeśli tak, to na jakie zadania? 

Starosta Siedlecki wyjaśnił, iż Powiat składał wniosek o dofinansowanie do Urzędu                

Marszałkowskiego w wysokości 250 tys. zł na drogę Krzesk – Kośmidry, ale to postępowanie 

jest jeszcze nie rozstrzygnięte. Dodał również, że w  ubiegłym roku, także składał wniosek na 

kwotę ponad 3 miliony  zł na drogę Korczew – Stary Bartków i również nie ma informacji                           

w tej sprawie. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są jeszcze jakieś pytania? 
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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,  

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXI/139/2021 w sprawie dokonania zmian w Uchwale                   

Budżetowej na 2021 rok Powiatu Siedleckiego. 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. „Pojęcie uchwały w sprawie                        

przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie”. 

Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji oraz wszystkie pozostałe komisje. 

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję w tym punkcie. 

Radny Dariusz Stopa zapytał Starostę Siedleckiego Karola Tchórzewskiego, jak wygląda        

sytuacja zaskarżania uchwał w przedmiotowej sprawie w innych powiatach, czy to wygląda jak 

u nas, czy może zapadają inne rozstrzygnięcia? 

Starosta Siedlecki odpowiedział, iż Prokurator zaskarża uchwały również w innych                                

powiatach, a ich rozstrzygnięć nie monitoruje. W stosunku do naszych uchwał zapadają różne 

rozstrzygnięcia i poprosił o odniesienie się w tej sprawie Zastępcę Kierownika Wydziału                      

Komunikacji Pana Roberta Radomyskiego. 

Zastępca Kierownika Wydziału Komunikacji odniósł się do wypowiedzi Starosty                                

Siedleckiego, stwierdzając że są to sprawy indywidualne poszczególnych samorządów i nikt 

tego nie monitoruje, a ostatecznych rozstrzygnięć nie mamy w żadnej zaskarżonej uchwale, 

mimo tego, że są zaskarżane corocznie przez Prokuratora. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są jeszcze jakieś uwagi do przedmiotowej 

uchwały? 

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

podjęciem uchwały? 

- „za” podjęciem tej uchwały głosowało 20 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 radnych,  

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXI/140/2021 w sprawie przekazania skargi do                                   

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 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                    

rozpatrzenia skargi na zarządcę drogi powiatowej nr 3654W Kaczory – Łupiny - Domanice.  

Przewodniczący Rady Powiatu przywitał Panią, która wniosła skargę i poinformował, iż 

rozstrzygnięcie w tej sprawie wydała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję w tym punkcie. 

Radny Jan Osiej stwierdził, iż nie rozumie działania osoby skrzącej, gdyż już w 2017 r.                        

domagała się umocnienia skarpy stawu, nie będącej w pasie drogowym drogi powiatowej                                 

i uważa że skarga jest bezzasadna.  

 Osoba, która złożyła skargę na zarządcę drogi poinformowała, że  cześć drogi nr 3654W                     

w pobliżu jej stawów ma nie uregulowany stan prawny, a samorząd powiatowy miał dość czasu 

na uregulowanie stanu prawnego tej drogi, czego nie zrobił. Dodała również, że w latach 2005- 

2020 Zarządca drogi wydał prawnie 3 miliony zł na remont tej drogi, remontując tylko                        

nawierzchnię, co nie dało żadnego efektu. Dodatkowo wspomniała o braku kompetencji osób 

odpowiadających na jej pisma, gdyż w jednym piśmie dostaje odpowiedź, że staw nie posiada 

grobli od strony drogi, a jej rolę pełni nasyp drogowy, w drugim piśmie dwa miesiące później 

informację iż zarówno staw jak i skarpa stawu znajdują się na prywatnej posesji,                                   

w związku z powyższym Zarządca dogi nie widzi możliwości umocnienia skarp stawu. 

Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski zabierając głos stwierdził, iż spory majątkowe między 

Skarbem Państwem, a osobami wywłaszczonymi rozstrzyga Sąd Powszechny. Sprawa ta  nie 

powinna być rozpatrywana trybem skargi na Zarządcę drogi. 

Dodał również, że Powiat nie jest w żadnym sporze ze Skarżącą.  Powiat jest właścicielem 

drogi powiatowej, a stawy znajdują się na prywatnej posesji, dlatego Powiat Siedlecki nie może 

wyremontować skarpy stawu za publiczne pieniądze. 

Skarżąca odnosząc się do wypowiedzi Starosty Siedleckiego, stwierdziła, że przedstawiła ona 

stan faktyczny i nie domaga się remontu skarpy stawu, a jedynie tego, by Powiat zabezpieczył 

drogę powiatową, która osuwa się do jej stawu, co powoduje nie możność korzystania ze stawu. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w tej sprawie? 
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Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Rady Powiatu odczytał                   

projekt uchwały  w sprawie rozpatrzenia skargi na zarządcę drogi powiatowej nr 3654W                          

Kaczory – Łupiny – Domanice (stanowi on załącznik nr 18 do niniejszego protokołu). 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, kto jest za podjęciem uchwały? 

- „za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosu. 

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

 

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

19 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr XXI/141/2021                                

w sprawie rozpatrzenia skargi na zarządcę drogi powiatowej nr 3654W Kaczory – Łupiny                        

- Domanice. 

Stanowi ona załącznik nr 20 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 

uchwalenia Statutu Powiatu Siedleckiego”. 

Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu, poinformował, że wszystkie komisje debatowały nad 

projektem tej uchwały, oraz wszyscy Radni mieli możliwość osobistego wypowiedzenia się                

w tej kwestii. Dodał również, iż w projekcie uchwały trzeba dokonać małych korekt, po 

uwagach ze strony prawnej i odczytał autopoprawki, które stanowią załącznik nr 22 do 

niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję w tym punkcie. 

Rany Witold Kąkol zwrócił uwagę, iż nie wszystkie uwagi zostały uwzględnione, które                 

zgłoszone były na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. 

Przewodniczący Rady Powiatu wyjaśnił, że uwagi, które zostały zgłoszone, obsługa prawna 

przeanalizowała i dlatego nie wszystkie zostały uwzględnione w przedstawionym projekcie 

uchwały. 

Radny Jan Kuć poinformował, iż wstrzyma się od głosowania, gdyż wprowadzone                    

autopoprawki są w ostatniej chwili. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, kto jest za wprowadzeniem autopoprawek                                  

w projekcie  uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Siedleckiego? 

- „za” wprowadzeniem autopoprawek w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 

Powiatu Siedleckiego głosowało 15 radnych, 5 radnych „wstrzymało się” od głosu. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 radnych,  

15 głosami „za”, przy 5 głosach „wstrzymujących się” podjęła decyzję o wprowadzeniu do 

projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Siedleckiego autopoprawek. 

 

 

Od tej chwili w obradach Sesji Rady Powiatu w Siedlcach uczestniczyło 19 radnych, Radna               

Magdalena Paczóska wylogowała się z systemu i była nie widoczna na ekranie. 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu przystąpił do głosowania nad projektem uchwały w sprawie 

uchwalenia Statutu Powiatu Siedleckiego. Zapytał, kto jest „za” podjęciem uchwały w sprawie 

uchwalenia Statutu Powiatu Siedleckiego? 

 - „za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 4  radnych „wstrzymało się” od głosu. 

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

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych,                 

14 głosami „za”, przy 5 głosach „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę w sprawie uchwalenia 

Statutu Powiatu Siedleckiego. 

Stanowi ona załącznik nr 25 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 12.  Po wyczerpaniu porządku w punkcie 11, Przewodniczący Rady Powiatu Marek        

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

na rynku pracy w Powiecie Siedleckim i działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach 

w 2020 roku”. Stanowi ona załącznik nr 26 do niniejszego protokołu. 

Poinformował, że materiał pozytywnie zaopiniowała Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa 

Publicznego i Rynku Pracy. 

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję w tym punkcie. 

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

przyjęła Informację o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Siedleckim i działalności 

Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2020 roku. 

 

Ad. 13. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 12, Przewodniczący Rady Powiatu Marek                 

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

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2020 roku, obejmujące 
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realizację zadań z zakresu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2020 – 

2022, Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata  2015 - 2020, Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Siedleckiego na lata   2017 - 2020 oraz 

Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej i zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy 

zastępczej”. 

Stanowi ono załącznik nr 27 do niniejszego protokołu. 

Poinformował, że sprawozdanie pozytywnie zaopiniowały wszystkie komisje. 

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 19 radnych. 

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

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych,  

jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Siedlcach w 2020 roku, obejmujące realizację zadań z zakresu Powiatowego Programu                  

Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2020 – 2022, Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata  2015 - 2020, Programu 

korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Powiatu                     

Siedleckiego na lata   2017 - 2020 oraz Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej                                

i zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej. 

 

Ad. 14.  Po wyczerpaniu porządku w punkcie 13, Przewodniczący Rady Powiatu Marek 

Gorzała przystąpił do realizacji 14 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdania                   

z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu oraz Domu nad Liwcem w Kisielanach-Żmichach      

w 2020 roku”.  

Stanowi ono załącznik nr 29 do niniejszego protokołu. 

Poinformował, że sprawozdanie pozytywnie zaopiniowały wszystkie komisje. 

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 19 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych,  

jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu oraz Domu 

nad Liwcem w Kisielanach-Żmichach 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 działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego  w Stoku Lackim w 2020 roku”. 

Stanowi ono załącznik nr 31 do niniejszego protokołu. 

Poinformował, że sprawozdanie pozytywnie zaopiniowały wszystkie komisje. 

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 19 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych,  

jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno -                               

Wychowawczego  w Stoku Lackim w 2020 roku. 

 

 

O godz. 11:15 Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 5-cio minutową przerwę w obradach, 

gdyż Radna Magdalena Paczóska zgłosiła problem techniczny, informując, że w trakcie obrad 

w  punkcie 11 porządku obrad zawiesił się jej system. 

O godz. 11:20 Przewodniczący Rady Powiatu wznowił obrady po przerwie. 

W obradach sesji uczestniczy 19 radnych, Radna Magdalena Paczóska dołączyła do obrad  po 

rozwiązaniu problemów technicznych, zaś Radny Piotr Dymowski nie jest widoczny na 

ekranie, ale jest zalogowany w systemie. 

 

 

Ad.  16. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 15, Przewodniczący Rady Powiatu Marek 

Gorzała przystąpił do realizacji 16 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdania                    

z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim w 2020 

roku” 

Stanowi ono załącznik nr 33 do niniejszego protokołu. 

Poinformował, że sprawozdanie pozytywnie zaopiniowały wszystkie komisje. 

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 

przyjęciem sprawozdania? 

- „za” przyjęciem sprawozdania głosowało 19 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych,  

jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-                        

Pedagogicznej w Stoku Lackim 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 sprawozdania                             

z działalności Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach w 2020 roku”.  

Stanowi ono załącznik nr 35 do niniejszego protokołu. 

Poinformował, że sprawozdanie pozytywnie zaopiniowały wszystkie komisje. 

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 19 radnych. 

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

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych,  

jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie z działalności Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”                

w Chlewiskach 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 realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON  w 2020 roku”.  

Stanowi ono załącznik nr 37 do niniejszego protokołu. 

Poinformował, że sprawozdanie pozytywnie zaopiniowały Komisja Budżetu, Komisja 

Rewizyjna i 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 19 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych,  

jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON                 

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 sprawozdania                              

z realizacji Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi                         

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020”. 

Stanowi ono załącznik nr 39 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 19 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych,  

jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Siedleckiego 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego 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                       

o zrealizowanych inwestycjach i remontach w Powiecie Siedleckim w 2020 roku”. 

Stanowi ono załącznik nr 41 do niniejszego protokołu. 

Poinformował, że Sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała Komisja Infrastruktury, 

Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy. 

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję w tym punkcie. 

Radny Witold Kąkol zapytał, co się złożyło na niski procent wykonania planu w Innych                        

zadaniach inwestycyjnych? 

Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski poinformował, że niskie wykonanie planu wynika                        

z powodu błędów projektowych  na wykonanie  fotowoltaiki, w związku z tym trzeba było                   

unieważnić przetarg, a postępowanie nowe zostanie ogłoszone w tym roku. 
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Ponieważ nie było więcej chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Rady Powiatu                   

stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych, przyjęła Informację o zrealizowanych 

inwestycjach i remontach w Powiacie Siedleckim 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 przypomniał radnym o obowiązku składania oświadczeń 

majątkowych za rok 2020 tj. do końca kwietnia br. 

Radny Marian Sekulski poprosił radnych, o przekazanie rolnikom wiadomości odnośnie, 

przedłużenia terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie tj.  do dnia 17 czerwca br. 

Złożył również, ustny wniosek do Zarządu Powiatu o rozważenie możliwości zwrócenia się do 

Skarżącej, o wykonanie zabezpieczenia stawu, który niszczy drogę powiatową. 

 

Ad.  22. Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 8 ust 6 Statutu Powiatu Siedleckiego               

o godzinie 1142 Przewodniczący Rady Powiatu zakończył obrady wypowiadając formułę:  

„Zamykam XXI Sesję Rady Powiatu w Siedlcach”. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

                                                                                        Przewodniczył: 

                                                             PRZEWODNICZĄCY RADY 

                                                                                POWIATU                                   

                                            

                                                                                            /-/  Marek Gorzała     

 

      

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Edyta Kopczyk 

Inspektor ds. obsługi rady i komisji rady 

   


