
RADA POWIATU  

w SIEDLCACH 

 OR.0002.3.2021 

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

odbytej w dniu 11 czerwca 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 XXII 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. Dzisiejsza transmisja obrad jest udostępniania na 

kanale Powiatu Siedleckiego na portalu „transmisjaobrad.info” zamiast jak dotychczas na 

kanale YouTube. 

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). 
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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 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). 

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 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.  

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Powiatu. 

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

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej                               

Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2024. 

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

Powiatu Siedleckiego. 

8. Debata nad Raportem o stanie powiatu za 2020 r.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania. 

10. Przyjęcie sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2020 rok samorządowej                 

instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach. 

11. Przyjęcie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu                 

Siedleckiego na lata 2020 – 2023 za 2020 rok.  
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12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego Sprawozdania                 

finansowego Powiatu Siedleckiego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu za                   

2020 rok:  

 odczytanie opinii RIO w Warszawie Zespół w Siedlcach o przedłożonym przez   

Zarząd Powiatu w Siedlcach sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok. 

13. Przyjęcie informacji o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 2020 rok. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu                  

Siedleckiego za 2020 rok.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Siedlcach absolutorium                     

z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok: 

 przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 

Powiatu za 2020 rok, 

 przedstawienie opinii RIO dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2020 rok, 

 dyskusja, 

 przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu                  

z tytułu wykonania budżetu za 2020 r. 

16. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze Powiatu                 

Siedleckiego w 2020 roku.  

17. Informacja o przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie Siedleckim w okresie 

2020/2021.  

18. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2020 

roku.  

19. Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Powiatu Siedleckiego. 

20. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Siedleckiego w roku 2020”.                      

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

punktu 4 porządku obrad tj. „Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Powiatu w Siedlcach”. 

Przewodniczący Rady nadmienił, że protokół z XXI 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 XXI 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 Siedlcach,                     

jednogłośnie przyjęła Protokół z XXI 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 Sławomir Piotrowski podziękował w imieniu mieszkańców miejscowości Stok Lacki     

Staroście Siedleckiemu i Zarządowi Powiatu w Siedlcach za sprawne wykonanie remontu                            

ul. Pałacowej w Stoku Lackim. 

Radny Dariusz Stopa zwrócił uwagę, że nawierzchnia ul. Pałacowej w Stoku Lackim 

faktycznie jest ładnie wykonana, jednak problem z wodą opadową zalewającą posesje 

mieszkańców pozostał. Skierował prośbę do Radnego Piotrowskiego, by dokonał oględzin 

drogi po opadach deszczu i wtedy dopiero dziękował za remont drogi.  

Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski poinformował, iż problemu zalewania posesji przy                 

ul. Pałacowej w Stoku Lackim nie ma. Po 3 godzinach od ustąpienia intensywnych opadów 

deszczu sytuacja była monitorowana przez pracowników Wydziału Dróg, którzy nie stwierdzili 

problemu zalewania posesji. 

Dodał również, iż odnosi wrażenie, że Radny Dariusz Stopa był przeciwny wykonania remontu 

ul. Pałacowej w Stoku Lackim. Remont polega na przywróceniu stanu pierwotnego,                                           

a rozbudowa czy przebudowa to zmiana stanu. Remont ul. Pałacowej był wykonany, po to, aby 

poprawić jakość nawierzchni drogowej.  
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Radny Piotr Dymowski zwrócił uwagę, że obecnie punkt w obradach dotyczy przyjęcia 

sprawozdania z prac Zarządu Powiatu, a nie podziękowań Staroście. Zaproponował, 

wprowadzenie od przyszłej Sesji punktu „Podziękowania dla Starosty”.  

Przewodniczący Rady Powiatu wyjaśnił, że punkt „Podziękowania Staroście” nie zostanie 

wprowadzony w porządku obrad sesji. 

Podziękowania nasuwają się spontanicznie i nie można robić z tego powodu dodatkowego 

punktu w obradach Sesji. 

Zwrócił uwagę Radnym, ażeby zabierali głos na temat omawianego w danym momencie punktu  

obrad.  

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

punkcie? 

Radny Sławomir Piotrowski wyraził słowa zdziwienia w stosunku do postawy Radnego                   

Dariusza Stopy, iż wymaga od Zarządu rozwiązania wszystkich problemów w ciągu dwóch lat 

kadencji. Przypomniał, iż Radny Dariusz Stopa był jedną kadencję Starostą Siedleckim i nie 

rozwiązał ww. problemu. 

Radny Witold Kąkol zapytał, czy rozpoczęły się już remonty cząstkowe dróg powiatowych                 

i koszenie poboczy? 

Przewodniczący Rady Powiatu jeszcze raz zwrócił uwagę Radnym, by wypowiedzi Radnych 

dotyczyły tylko omawianego w danym momencie  punktu obrad. Sprawy różne będzie                   

możliwość omówienia w punkcie „Informacja Przewodniczącego”. 

Radny Edward Kokoszka zgłosił wniosek, aby trzymać się porządku obrad i nie poruszać 

tematów niezwiązanych z omawianym punktem. 

Radny Dariusz Stopa odniósł się do słów Starosty Siedleckiego podkreślając, iż nigdy nie był 

przeciwny wykonaniu remontów ani inwestycji na drogach powiatowych. Dodał również, że 

nie krytykuje wykonanego remontu ul. Pałacowej w Stoku Lackim tylko zwraca uwagę, iż                

problem pozostał i na przyszłość należałoby unikać takiej sytuacji, gdzie mamy wykonaną 

nową nawierzchnię pozostawiając wszystkie inne problemy występujące na tej drodze. Dodał 

również, iż po opadach deszczu skontaktuje się ze Starostą Siedleckim i Radnym Sławomirem 

Piotrowskim w celu dokonania wizji w terenie.  

Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski powiedział, że Radny Dariusz Stopa myli pojęcia                      

remontu z inwestycją. W Stoku Lackim był wykonany remont nawierzchni asfaltowej. Zakres 

prac obejmował tylko odtworzenie nawierzchni asfaltowej i został wykonany w całości.  

Starosta Siedlecki odniósł się również do pytania Radnego Witolda Kąkola informując, że 

rozpoczęły się remonty cząstkowe dróg oraz koszenie poboczy dróg powiatowych. 
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Od tej chwili w obradach Sesji Rady Powiatu w Siedlcach uczestniczyło 20 radnych. Radny              

Jan Kuć wylogował się z systemu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała zakończył dyskusję w tym punkcie,                     

ponieważ poruszane tematy nie dotyczyły omawianego sprawozdania i 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, 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 6 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Rady Powiatu dodał, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany 

przez Komisję Budżetu i Komisję Infrastruktury. 

 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 XXII/142/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2021-2024. 

Stanowi ona załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący Rady Powiatu poinformował o minutowej przerwie technicznej z powodu 

wystąpienia problemów z połączeniem internetowym u Radnego Jana Kucia. 

Od tej chwili w obradach Sesji Rady Powiatu w Siedlcach uczestniczyło 21 radnych. Radny              

Jan Kuć dołączył do obrad. 

 

Ad. 7. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 6, Przewodniczący Rady Powiatu Marek                       

Gorzała przystąpił do realizacji 7 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie 

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

Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała 

Komisja Budżetu i Komisja Infrastruktury. 

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję w tym punkcie. 

Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski poinformował, iż zmiany w budżecie wynikają                    

z osobistej decyzji Premiera Rzeczpospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego, który           

przydzielił Powiatowi Siedleckiemu środki finansowe z własnej puli rezerwowej w ramach 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Środki finansowe zostały przydzielone na 4 remonty 

dróg powiatowych tj.  

 Krzesk – Kośmidry, 

 Domanice – Mroczki, 

 Siedlce – Korczew - na dwóch odcinakach tej drogi, 

 Strzała – Przygody.  

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

do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem przedmiotowej uchwały? 

- „za” podjęciem uchwały głosowało 21 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

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

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXII/143/2021 w sprawie dokonania zmian w Uchwale                      

Budżetowej na 2021 rok Powiatu Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 11 do niniejszego 

protokołu. 
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Ad.  8. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 7, Przewodniczący Rady Powiatu Marek                      

Gorzała przystąpił do realizacji 8 punktu porządku obrad, tj. „Debata nad Raportem                              

o stanie powiatu za 2020 r.” 

Raport o stanie Powiatu Siedleckiego stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że z Raportem zapoznały się wszystkie 

merytoryczne Komisje. 

Poinformował, iż debata w tym punkcie jest nieograniczona czasowo, jednocześnie apelując do 

Radnych o konkretne wypowiedzi nieadresowane do osób, ale do treści Raportu. 

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył debatę w tym punkcie. 

Wicestarosta Siedlecki Małgorzata Cepek poinformowała, iż Powiat Siedlecki bardzo dużo 

wykonał inwestycji drogowych, poprawiając ich jakość. 

Dodała również, iż Jednostki  Organizacyjne Powiatu również dużo wykonały inwestycji np.  

 „Reymontówka” – remont elewacji dworu, renowacja alejek, zakup wyposażenia pralni,                    

  „Dom na Zielonym Wzgórzu” i „Dom nad Liwcem” – generalny remont dwóch kuchni, 

zakup wyposażenia kuchni, zmiana wykładzin, remonty sal, 

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – remont budynku, rewitalizacja parku,                         

wykonanie altany dydaktycznej i małej architektury, modernizacja instalacji elektrycznej     

i centralnego ogrzewania.  

Radny Jan Osiej powiedział, że Raport o stanie Powiatu Siedleckiego jest odzwierciedleniem   

i stanowi syntezę działań Powiatu Siedleckiego w 2020 r. Rok 2020 był rokiem wyjątkowym                     

i trudnym ze względów pandemicznych, ale pomimo tego dla Powiatu Siedleckiego był                          

to dobry rok. Na realizację zadań Powiat Siedlecki miał rekordowy budżet ponad 89                      

milionów zł. 

Bardzo dużo środków finansowych udało się pozyskać z zewnątrz. Stanowi to około 31                              

milionów zł. 

Powiat rozwija się dynamicznie pokazuje to wzrost wydanych decyzji „pozwoleń na budowę”, 

„zmiany sposobu użytkowania budynków”. Kolejnym powodem do zadowolenia jest ciągle 

wzrastająca liczba km wyremontowanych dróg powiatowych, ciągów pieszych i rowerowych. 

Z Raportu wynika, że Powiat Siedlecki stał się bezpieczniejszy, spadła liczba dokonanych                  

przestępstw kryminalnych, zmalała liczba wypadków i ofiar śmiertelnych. 

Zwrócił uwagę, iż Zarząd Powiatu za mało inwestuje w środki transportu. Również budynek 

Starostwa wymaga remontu, ponieważ są jeszcze pomieszczenia zaniedbane oraz brakuje 

windy. 
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W raporcie o stanie Powiatu Siedleckiego zabrakowało ogólnych informacji o Powiecie                          

Siedleckim np. struktury mieszkańców, struktury gospodarczej, potencjału gospodarczego oraz 

informacji o Urzędzie, jako aparacie pomocniczym Starosty.  

Podsumowując swoją wypowiedź podziękował Zarządowi Powiatu, Skarbnik Powiatu,                      

Sekretarzowi Powiatu, Kierownikom Jednostek Powiatu i wszystkim pracownikom Starostwa                     

Powiatowego za pracę w 2020 roku oraz poinformował, że Radni z Siedleckiej Wspólnoty                  

Samorządowej wnioskują o podjęcie uchwały udzielającej wotum zaufania Zarządowi Powiatu 

w Siedlcach. 

Starosta Siedlecki poinformował, iż w przyszłym roku w Raporcie pojawią się informacje, 

zgłoszone przez Radnego Jana Osieja.  

Dodał również, że informacji o kadrze nie ma w Raporcie, ponieważ wielkich zmian nie było. 

Ilość pracowników w 2020 roku nie uległa zmianie w stosunku do roku 2019.  

W 2020 roku Powiat Siedlecki wypracował nadwyżkę operacyjną w wysokości 8 670 000 zł, 

która została w całości przeznaczona na inwestycje.  

Podziękował Premierowi Rzeczpospolitej Polskiej Mateuszowi Morawieckiemu oraz Wójtom 

i Radnym Gminnym z terenu Powiatu Siedleckiego, za wsparcie finansowe Powiatu przy                

prowadzonych inwestycjach. 

Dodał również, że oprócz inwestycji drogowych Powiat Siedlecki inwestował w majątek                         

Powiatu np. wieloletnia inwestycja w Broszkowie. 

Tak wiele udało się zrobić w 2020 r. redukując, jednocześnie zadłużenie Powiatu                              

Siedleckiego. W 2020 r. pomimo pandemii urząd Starostwa cały czas obsługiwał interesantów. 

Radny Dariusz Stopa również zauważył rozwój Powiatu Siedleckiego w 2020 roku. Wyraził 

słowa uznania dla Starosty Siedleckiego za dobre pozyskiwanie środków zewnętrznych na                   

inwestycje w Powiecie Siedleckim. 

Ponowił prośbę, by w przyszłości przy remontach dróg, przy tak dużych środkach finansowych  

pozyskiwanych z zewnątrz wykonywać kompleksowo inwestycje drogowe poprawiając każdy 

aspekt remontowanej drogi. Podkreślił również, konieczność zaplanowania inwestycji                     

zapewniającej Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim nową   

siedzibę. 

Dodał, że w Raporcie brakuje informacji szczegółowych o ochronie środowiska, w tym                       

informacji o wysypisku śmieci w Kotuniu oraz mało jest informacji o działaniu powiatowej 

biblioteki. 

W przyszłym raporcie powinno być również więcej informacji o samym Starostwie                                

Powiatowym, jako Urzędzie. 
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Złożył gratulacje Zarządowi Powiatu, za doskonałe pozyskiwanie środków finansowych oraz  

poinformował, że Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego nie narzuca dyscypliny                    

i każdy Radny zagłosuje indywidualnie przy udzielaniu wotum zaufania dla Zarządu Powiatu 

w Siedlcach. 

Radny Bartłomiej Kurkus zabierając głos w imieniu Klubu Radnych Prawo                                           

i Sprawiedliwość stwierdził, iż Raport o stanie Powiatu Siedleckiego pokazuje niezwykle                   

dynamiczny rozwój Powiatu Siedleckiego w 2020 roku. Dokument jest przygotowany rzetelnie 

i bardzo staranie.  

Podkreślił zasługi Zarządu Powiatu w Siedlcach w efektywnym pozyskiwaniu bardzo dużych 

środków finansowych na inwestycje w Powiecie Siedleckim. Zwrócił uwagę na wzrost                        

wydatków majątkowych przy  jednocześnie malejącym zadłużeniu, to wszystko pokazuje, jaką 

ogromną pracę wykonuje Zarząd Powiatu w Siedlcach. 

 

Od tej chwili w obradach Sesji Rady Powiatu w Siedlcach uczestniczyło 20 radnych. Radny 

Piotr Dymowski wylogował się z systemu. 

 

W imieniu całego Klubu Radnych PIS Radny Bartłomiej Kurkus złożył serdeczne                                     

podziękowania Zarządowi Powiatu za wspaniałe osiągnięcia i zapewnił, iż wszyscy Radni 

Klubu Prawo i Sprawiedliwość zagłosują za udzieleniem wotum zaufania dla Zarządu Powiatu 

w Siedlcach. 

Radny Jan Kuć wyraził słowa uznania dla Zarządu Powiatu w Siedlcach odnośnie uzyskania                      

wysokich wskaźników z wykonania budżetu. Jednocześnie wyraził również niepokój w sprawie 

podziału wielkości nakładów  na inwestycje powiatowe w  poszczególnych gminach.  

Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski w odpowiedzi na wystąpienie Radnego Jana Kucia                 

poinformował, że nie można porównywać miedzy sobą inwestycji, gdyż nie ma równych                         

inwestycji. Podkreślił, iż Zarząd Powiatu stara się wykonywać inwestycje na terenie każdej 

gminy. Nie należy porównywać kwotowo wydatkowanych środków na inwestycje                                       

w poszczególnych gminach, gdyż wszystko zależy od rozstrzygnięcia przetargu na daną                            

inwestycję.  

Wicestarosta Siedlecki Małgorzata Cepek poinformowała, iż otrzymuje dużą ilość telefonów 

od mieszkańców gminy Kotuń, którzy dziękują za inwestycje na ich terenie. 

Dlatego nie może zgodzić się ze słowami Radnego Jana Kucia. 
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Radny Sławomir Piotrowski zwrócił uwagę, iż w poprzedniej kadencji również nie były                     

sprawiedliwie dzielone środki na inwestycje w poszczególnych gminach. Dodał również, że                      

w pół kadencji nie da się rozwiązać wszystkich problemów i zaniedbań  z poprzedniej  kadencji. 

Dodatkowo zwrócił uwagę, iż jego zdaniem podział środków finansowych w obecnej kadencji 

jest racjonalny i sprawiedliwy. 

Radny Dariusz Stopa zwrócił uwagę Radnemu Sławomirowi Piotrowskiemu o barku podstaw 

do oskarżania poprzedniego Zarządu o zaniedbania. Nie można oczerniać poprzedniego                       

Zarządu, ponieważ żaden członek Zarządu nie był wówczas faworyzowany przy podziale                       

środków finansowych na inwestycje w jego obrębie wyborczym.  

Najwięcej inwestycji było wykonanych w gminie Zbuczyn. Skierował również prośbę do                 

Radnego o sprawdzenie informacji, a później prawidłowe jej przedstawianie. 

Poinformował, iż każdy rok jest inny i różne są możliwości finansowe.  

Radny Sławomir Piotrowski odnosząc się do wypowiedzi Radnego Stopy poinformował, iż 

nie atakuje nikogo personalnie. Dodał również, iż wyborcy ocenią prawdziwą pracę Radnych 

na rzecz Powiatu Siedleckiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są jeszcze jakieś pytania? 

Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, zakończył dyskusję nad Raportem o stanie 

Powiatu Siedleckiego za 2020 rok. 

 

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 

udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania”.  

Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż w tym punkcie nie ma już dyskusji                                 

i przystąpił do głosowania: 

- „za” podjęciem tej uchwały głosowało 18 radnych, 

- 2 radnych „wstrzymało się” od głosu. 

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

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 radnych, 18                 

głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XXII/144/2021                                         

w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Siedlcach. Stanowi ona załącznik 

nr 15 do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała podziękował wszystkim za udział w debacie. 

Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski w imieniu całego Zarządu Powiatu podziękował za 

udzielenie wotum zaufania i zapewnił, że Zarząd będzie pracował jak najlepiej na rzecz                  

wszystkich gmin. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował radnych, o możliwości złożenia wniosku, co 

powinien zawierać raport o stanie powiatu, wówczas Rada Powiatu podejmie stosowną 

uchwałę, w której zobowiąże Zarząd Powiatu do sporządzenia raportu o stanie powiatu zgodnie 

z  wymogami uchwały. 

Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski zapewnił Radnych, iż wszystkie zgłoszone na                  

Komisjach i Sesji uwagi, co do treści Raportu zostaną uwzględnione w przyszłorocznym                       

raporcie. 

 

Ad. 10. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 9, Przewodniczący Rady Powiatu Marek                      

Gorzała przystąpił do realizacji 10 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdania                 

z wykonania planu finansowego za 2020 rok samorządowej instytucji kultury pn. „Dom Pracy 

Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach”. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała 

Komisja Budżetu, Komisja Rewizyjna i Komisja Oświaty i otworzył dyskusję w tym punkcie. 

Radny Bartłomiej Kurkus złożył gratulacje Dyrektorowi „Reymontówki” i podziękował 

wszystkim pracownikom jednostki za całokształt wykonanej pracy. 

Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski również złożył gratulacje Dyrektorowi 

„Reymontówki” podkreślając, iż pomimo bardzo trudnego roku „Reymontówka” wykonała 

wiele remontów. Całe otoczenie dworku wygląda pięknie. 

Dyrektor Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” Marek Błaszczyk podziękował Radzie 

Powiatu za pomoc finansową, którą jednostka otrzymała w 2020 roku. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? 

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

jest za przyjęciem sprawozdania? 

- „za” przyjęciem sprawozdania głosowało 20 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 radnych,                  

jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 rok                            

samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach.   

        

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała  złożył serdeczne słowa uznania dla                      

Dyrektora „Reymontówki”, stwierdzając, że jest to osoba na odpowiednim miejscu. Podkreślił, 

iż „Reymontówka” jest perłą Powiatu Siedleckiego.        

 

Ad. 11.  Po wyczerpaniu porządku w punkcie 10, Przewodniczący Rady Powiatu Marek                    

Gorzała przystąpił do realizacji 11 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie informacji                       

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata                             

2020 – 2023 za 2020 rok”.   

Informacja stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że Komisja Budżetu i Komisja Rewizyjna 

pozytywnie zaopiniowały Informację i otworzył dyskusję w tym punkcie. 

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

głosowania nad przyjęciem Informacji. 

- „za” przyjęciem Informacji głosowało 20 radnych. 

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

 

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

jednogłośnie przyjęła Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej                      

Powiatu Siedleckiego na lata 2020 -2023 za 2020 rok.        

 

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

Gorzała przystąpił do realizacji 12 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego wraz 

ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok”. 

Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała 

Komisja Budżetu i Komisja Rewizyjna. Poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

Sławomira Piotrowskiego o odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu                             

w Siedlcach sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok. Stanowi ona załącznik nr 21 do 

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

Radna Magdalena Paczóska podkreśliła wielkie zasługi Skarbnika Powiatu Siedleckiego Pani 

Pelagii Piątek. Złożyła w imieniu Radnych serdeczne podziękowania za profesjonalną pracę. 

Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski i Radny Dariusz Stopa skierowali słowa uznania                          

i serdeczne podziękowania dla Pani Pelagii Piątek - Skarbnik Powiatu. 

Ponieważ nie było już chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Rady Powiatu Marek 

Gorzała zapytał, kto jest za podjęciem uchwały? 

- „za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. 

 

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

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXII/145/2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

rocznego Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego wraz ze Sprawozdaniem                                  

z wykonania budżetu za 2020 rok. Stanowi ona załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. 

 

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

Gorzała przystąpił do realizacji 13 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie informacji o stanie 

mienia Powiatu Siedleckiego za 2020 rok”. 

Stanowi ona załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż Komisja Budżetu i Komisja Rewizyjna                    

pozytywnie zaopiniowały Informację i otworzył dyskusję w tym punkcie. 

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

przyjęciem Informacji? 

- „za” przyjęciem Informacji głosowało 20 radnych. 

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

 

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

jednogłośnie przyjęła Informację o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 2020 rok. 

 

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 

zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Siedleckiego za 2020 rok”.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała 

Komisja Budżetu i Komisja Rewizyjna i 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. 

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

 

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

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXII/146/2021 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego 

bilansu Powiatu Siedleckiego za 2020 rok. Stanowi ona załącznik nr 28 do niniejszego 

protokołu. 

 

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 

udzielenia Zarządowi Powiatu w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 

rok”. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż w tym punkcie są następujące podpunkty:  

 przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 

Powiatu za 2020 rok, 

 przedstawienie opinii RIO dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2020 rok, 

 dyskusja, 

 przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu                    

z tytułu wykonania budżetu za 2020 r. 

Poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej 

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2020 rok. Stanowi on załącznik nr 

29 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała odczytał opinię RIO dotyczącą wniosku       

Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielania absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2020 rok 

(stanowi ona załącznik nr 30 do niniejszego protokołu) i otworzył dyskusję w tym punkcie. 

Radny Bartłomiej Kurkus złożył gratulacje i podziękowania całemu Zarządowi Powiatu                            

oraz wszystkim pracownikom zatrudnionym w Starostwie, jaki i w jednostkach 

organizacyjnych Powiatu. 
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Podkreślił również, iż wykonanie budżetu za 2020 r. ocenia celująco i zapewnił, iż Radni Klubu 

Prawo i Sprawiedliwość zagłosują za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu                                  

w Siedlcach. 

Radny Dariusz Stopa poinformował, iż od strony finansowej wykonania budżetu nie ma 

żadnych uwag do prac Zarządu Powiatu. Ma dwie uwagi: tj. sprawa zwolnienia pracownika 

Wydziału Dróg, będącego w okresie ochronnym oraz wydanie „Gazetki Powiatowej”, w której 

treści zostali pominięci radni z klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego. 

W związku, z czym złoży pisemny wniosek o udzielenie informacji odnośnie nakładu, kosztów 

oraz osób przygotowujących „Gazetkę Powiatową”. 

Dodał również, że Radni Klubu PSL przy głosowaniu nad udzieleniem absolutorium Zarządowi 

Powiatu będą głosować indywidualnie, nie mają narzuconej dyscypliny. 

Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski poinformował, iż wszystkie roszczenia zwolnionego 

pracownika zostały zrealizowane.  

Dodał również, że w „Gazetce” są wymienieni wszyscy radni i skierował uwagę do Radnego 

Dariusza Stopy, iż jego zarzuty są nieprawdziwe. 

Radny Edward Kokoszka podziękował Staroście Siedleckiemu za dobrą współpracę.  

Skierował uwagę do Radnego Dariusza Stopy o zaprzestanie ciągłej krytyki obecnego Zarządu 

Powiatu i poprosił o obiektywną ocenę. Sesja Rady Powiatu to nie czas na kampanię wyborczą. 

Radny Jan Osiej podsumował wykonanie budżetu w 2020 r. stwierdzając, że stan finansów 

Powiatu Siedleckiego należy określić, jako bardzo dobry. Skierował słowa uznania dla 

Skarbnika Powiatu oraz Starosty Siedleckiego. 

Radny Dariusz Stopa poinformował, iż nie prowadzi żadnej kampanii wyborczej. Zwraca 

uwagę tylko na rzeczy, których nie ma. Dodał, że radny ma prawo do zgłaszania uwag i z tego 

prawa korzysta, nie ujmując zasług Zarządowi Powiatu. 

 Ponieważ nie było już chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił 

projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Siedlcach absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2020 rok (stanowi on załącznik nr 31 do niniejszego protokołu). 

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 32 do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 radnych, 19 

głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr XXII/147/2021                            

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

za 2020 rok. Stanowi ona załącznik nr 33 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała złożył serdeczne podziękowania Zarządowi 

Powiatu, za pracę na rzecz jego mieszkańców.  

Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski podziękował członkom Zarządu za niezawodną 

współpracę oraz wszystkim Radnym, którzy zagłosowali za udzieleniem absolutorium 

Zarządowi Powiatu. Wszystkim Kierownikom Wydziałów Starostwa, jaki i pracownikom 

Starostwa Powiatowego w Siedlcach za wytężoną pracę w 2020 roku. 

 

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

Gorzała przystąpił do realizacji 16 punktu porządku obrad, tj. „Informacja o stanie                                    

bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2020 roku”.  

Stanowi ona załącznik nr 34 do niniejszego protokołu. 

Poinformował, że Informację przyjęła Komisja Rolnictwa i nie podlega ona głosowaniu na 

Sesji. Dodał również, iż na posiedzeniu Komisji Rolnictwa zostały skierowane pytania do 

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Siedlcach odnośnie odszkodowań dla hodowców 

ptaków z terenu strefy czerwonej w związku z wystąpieniem Ptasiej Grypy. Odpowiedź na 

skierowane pytania jest dostępna na stanowisku ds. obsługi rady i komisji w Starostwie 

Powiatowym i stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.  

 

Od tej chwili w obradach Sesji Rady Powiatu w Siedlcach uczestniczyło 19 radnych. Radny 

Jan Kuć wylogował się z systemu i opuścił zdalne obrady sesji. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy ktoś ma uwagi do przedstawionej Informacji? 

Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, stwierdził, iż punkt został wyczerpany. 

 

Ad.  17. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 16, Przewodniczący Rady Powiatu Marek 

Gorzała przystąpił do realizacji 17 punktu porządku obrad, tj. „Informacja o przebiegu akcji 

zimowej na drogach w Powiecie Siedleckim w okresie 2020/2021”.  

Stanowi ona załącznik nr 36 do niniejszego protokołu. 

Poinformował, że Informację pozytywnie zaopiniowała Komisja Infrastruktury. 
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Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję w tym punkcie. 

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

przyjęciem Informacji? 

- „za” przyjęciem Informacji głosowało 19 radnych. 

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

 

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

jednogłośnie przyjęła Informację o przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie                                

Siedleckim w okresie 2020/2021. 

 

Ad.  18. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 17, Przewodniczący Rady Powiatu Marek 

Gorzała przystąpił do realizacji 18 punktu porządku obrad, tj. „Informacja o stanie                                

bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2020 roku”.  

Stanowi ona załącznik nr 38 do niniejszego protokołu. 

Poinformował, że Informację przyjęła Komisja Rolnictwa i Komisja Oświaty oraz że nie 

podlega ona głosowaniu na Sesji. 

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję w tym punkcie. 

Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, punkt został wyczerpany. 

 

Ad.  19. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 18, Przewodniczący Rady Powiatu Marek 

Gorzała przystąpił do realizacji 19 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie Oceny zasobów                      

pomocy społecznej za rok 2020 dla Powiatu Siedleckiego”. 

Stanowi ono załącznik nr 39 do niniejszego protokołu. 

Poinformował, że przedmiotową Ocenę pozytywnie zaopiniowała Komisja Oświaty. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są pytania w tym punkcie? 

 

Od tej chwili w obradach Sesji Rady Powiatu w Siedlcach uczestniczyło 18 radnych. Radny 

Grzegorz Miezianko wylogował się z systemu i opuścił zdalne obrady sesji. 

 

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

przyjęciem przedstawionej Oceny? 

- „za” przyjęciem Oceny głosowało 18 radnych. 

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



19 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 18 radnych,  

jednogłośnie przyjęła Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Powiatu                    

Siedleckiego. 

 

Od tej chwili w obradach Sesji Rady Powiatu w Siedlcach uczestniczyło 19 radnych. Radny 

Grzegorz Miezianko zalogował się do systemu i brał udział w zdalnych obradach sesji. 

 

Ad.  20. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 19, Przewodniczący Rady Powiatu Marek 

Gorzała przystąpił do realizacji 20 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdania                  

z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli                   

i porządku publicznego Powiatu Siedleckiego w roku 2020”. 

Stanowi ono załącznik nr 41 do niniejszego protokołu. 

Poinformował, że Sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała Komisja Infrastruktury. 

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 42 do niniejszego protokołu. 

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

jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz 

ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Siedleckiego w roku 2020. 

 

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 zapytał Radnego Dariusza Stopę, czy otrzymał odpowiedź na 

zadane pytanie na poprzedniej Sesji? 

Radny Dariusz Stopa poinformował, że otrzymał odpowiedź. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż wszyscy Radni w terminie złożyli 

oświadczenia majątkowe. Dodał również, ze najbliższa sesja jest planowana na wrzesień 

zgodnie z planem pracy. Podziękował wszystkim za udział w obradach sesji. 

Radna Jolanta Franczuk podziękowała za wykoszenie poboczy przy drogach powiatowych 

na terenie gminy Mordy. 
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Zaapelowała do Zarządu Powiatu o rozważenie możliwości wcześniejszego zakupu ścinarki do    

poboczy, ponieważ na nowo wyremontowanych drogach powiatowych już pojawiają się 

chwasty wchodzące na nawierzchnię asfaltową. 

Zapytała Starostę Siedleckiego, czy remonty cząstkowe dróg powiatowych wykonanych  

zaprawą cementową pozostaną, czy zostanie położona warstwa bitumiczna? 

Radny Dariusz Stopa zapytał, czy planowana na wrzesień sesja odbędzie się normalnie tj. 

stacjonarnie w Starostwie Powiatowym w Siedlcach czy dalej w trybie zdalnym? 

Przewodniczący Rady Powiatu wyjaśnił, że jeżeli nie wydarzy się nic w okresie wakacyjnym, 

nie będzie nowych obostrzeń, to sesja zostanie zorganizowana stacjonarnie w Starostwie 

Powiatowym w Siedlcach. 

Radna Małgorzata Stolarzewska–Sierakowska złożyła serdeczne podziękowania Zarządowi 

Powiatu i poprosiła o rozważenie możliwości usytuowania łagodniejszych zakrętów                                    

w remontowanej niebawem drodze powiatowej do  Przygód. 

Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski poinformował, iż postępowanie przetargowe na 

ścinarkę do poboczy jest zaplanowane na III kwartał i niebawem Wydział Promocji i Rozwoju 

ogłosi postepowanie przetargowe w tej sprawie. 

Koszenie poboczy ciągle trwa i w niedługim czasie powinny zostać wykoszone wszystkie 

pobocza przy drogach powiatowych. 

Dodał również, iż w poniedziałek tj. 14 czerwca 2021 r. zostanie otwarty most w miejscowości 

Mogielnica przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego. 

Radny Stanisław Kaliński poinformował, iż będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady 

Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Siedlcach do 2024 roku. Podziękował Zarządowi 

Powiatu za wsparcie finansowe kultury fizycznej w 2020 r. Dodał, iż Wójtowie z terenu 

Powiatu Siedleckiego na Konwencie Wójtów zapewnili o możliwości wsparcia finansowego 

zakupu pucharów i medali dla uczestników zawodów sportowych. 

Przewodniczący Rady Powiatu pogratulował Radnemu Stanisławowi Kalińskiemu funkcji 

Przewodniczącego i złożył życzenia dalszej owocnej pracy na rzecz sportu. 
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Ad.  22. Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 23 Statutu Powiatu Siedleckiego                                  

o godzinie 1334 Przewodniczący Rady Powiatu zakończył obrady wypowiadając formułę:  

„Zamykam XXII 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 

   


