
RADA POWIATU  

w SIEDLCACH 

 OR.0002.4.2021 

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

odbytej w dniu 3 września 2021 roku  

 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała o godzinie 09:00 otworzył Sesję 

wypowiadając formułę: „Otwieram XXIII Sesję Rady Powiatu w Siedlcach”. 

 

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

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2020.920z późn.zm.) 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. Transmisja obrad jest udostępniania na 

kanale Powiatu Siedleckiego na portalu „transmisjaobrad.info”. 

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 posiedzeniu radnych                              

i zaproszonych gości. 

Po otwarciu obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała przystąpił do 

sprawdzenia listy obecności radnych i „Stwierdzenia kworum”. Poprosił radnych                                         

o zalogowanie się do systemu na urządzeniach do głosowania. 

Przewodniczący Rady Powiatu na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze 

udział 17 radnych, 4 radnych jest nieobecnych, co wobec ustawowego składu Rady, 

wynoszącego 21 osób stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał, wniosków                  

i wydawania opinii.  

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista zalogowanych 

radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 



2 

 

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. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie kworum.  

3. Wnioski do porządku obrad. 

4. Przyjęcie Protokołu z XXII 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. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań leasingowych 

na zakup samochodu z podwójną kabiną – wywrotka oraz ścinarki do poboczy. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadaniowym i finansowym na 

realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób                                    

Niepełnosprawnych w 2021 roku. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Przesmyki zadania powiatu z zakresu                  

letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Przesmyki.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwiązywania Problemów                               

Społecznych dla Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2031”.   

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób                                   

stosujących przemoc w rodzinie dla Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2025”.                                  

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania                

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Siedleckiego 

na lata 2021 – 2025”.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Siedleckiego.   

15. Przyjęcie informacji z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON za I półrocze 

2021 roku.  
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16. Przyjęcie sprawozdania z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego      

w Stoku Lackim za okres I półrocza 2021 roku.  

17. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Stoku Lackim za okres I półrocza 2021 roku.  

18. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                              

w Siedlcach za okres I półrocza 2021 roku.  

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

Liwcem w Kisielanach –Żmichach za okres I półrocza 2021 roku. 

20. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Planu kontroli Komisji Rewizyjnej za I półrocze                  

2021 roku. 

21. Informacja o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu                     

Siedleckiego przez SP ZOZ w Siedlcach. 

22. Informacja o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu                    

Siedleckiego przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.                                             

23. Informacja o aktualnym zabezpieczeniu podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom                  

Powiatu Siedleckiego przez NFZ.  

24. Informacja na temat udzielanych świadczeń przez Stację Pogotowania Ratunkowego                     

i Transportu Sanitarnego w Siedlcach mieszkańcom Powiatu Siedleckiego z zakresu                        

ratownictwa medycznego i świadczenia nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej.                            

25. Informacja na temat funkcjonowania Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP w ramach 

Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorskiego Służb Ratowniczych.  

26. Przyjęcie: sprawozdania z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego                         

w Siedlcach na obszarze Powiatu Siedleckiego za rok 2020; sprawozdania z działań                             

podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Łosicach na obszarze powiatu:                    

siedleckiego, łosickiego, siemiatyckiego, sokołowskiego, wysokomazowieckiego za rok 

2020; sprawozdania z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego                              

w Łukowie na obszarach powiatów Łuków, Biała Podlaska, Siedlce, Radzyń Podlaski,                  

Łosice za rok 2020; sprawozdania z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego 

w Mińsku Mazowieckim na obszarach powiatów: mińskiego, część powiatu                                        

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

powiatu warszawskiego za rok 2020.  

27. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu. 

28. Zamknięcie obrad. 
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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 tj. „Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Powiatu w Siedlcach”. 

Przewodniczący Rady nadmienił, że protokół z XXII 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 XXII Sesji Rady Powiatu. 

- „za” przyjęciem protokołu głosowało 17 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 XXII 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?  

Radna Jolanta Franczuk zapytała o wysokość kar za niezgłoszenie w Wydziale Komunikacji 

Starostwa Powiatowego w Siedlcach zbycia czy też nabycia pojazdu? 

Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski poinformował, iż są to kary w przedziale od 200 zł do 

1000 zł w zależności od ilości niezgłoszonych pojazdów. 

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

punkcie? 

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

Gorzała zakończył dyskusję w tym punkcie i zapytał, kto jest „za” przyjęciem sprawozdania     

z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym? 

- „za” przyjęciem sprawozdania głosowało 17 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, iż Rada Powiatu w Siedlcach w obecności 17 

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 17 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 17 radnych,  

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXIII/148/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie                               

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2021-2024. 

Stanowi ona załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

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

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

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 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. 

Po chwili stwierdził, iż nikt nie chce zabrać głosu i przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest 

za podjęciem przedmiotowej uchwały? 

- „za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 17 radnych,  

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXIII/149/2021 w sprawie dokonania zmian w Uchwale                      

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

protokołu. 

 

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

Gorzała przystąpił do realizacji 8 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań leasingowych na zakup samochodu z podwójną 

kabiną – wywrotka oraz ścinarki do poboczy”. Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 12 do 

niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Rady Powiatu dodał, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany 

przez Komisję Budżetu i Komisję Infrastruktury. 

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

Ponieważ nie było pytań, zapytał, kto jest za podjęciem przedmiotowej uchwały? 

- „za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych. 

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

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 17 radnych,  

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXIII/150/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie 

zaciągnięcia zobowiązań leasingowych na zakup samochodu z podwójną kabiną – wywrotka 

oraz ścinarki do poboczy. 

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. „Podjęcie uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian w planie zadaniowym i finansowym na realizację przez Powiat Siedlecki 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku”. Projekt tej 

uchwały stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała 

Komisja Budżetu i Komisja Oświaty. Dodał również, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną 

opinię Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście 

Siedleckim. Stanowi ona załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

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 przedmiotowej uchwały? 

- „za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 17 radnych,  

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXIII/151/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w planie 

zadaniowym i finansowym na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu                    

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku. 

Stanowi ona załącznik nr 18 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 

powierzenia Gminie Przesmyki zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg                          

powiatowych na terenie gminy Przesmyki”. Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 19 do 

niniejszego protokołu.   

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała 

Komisja Budżetu, Komisja Infrastruktury i otworzył dyskusję w tym punkcie. 

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

jest za podjęciem przedmiotowej uchwały? 

- „za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych. 

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

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 17 radnych,  

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXIII/152/2021 w sprawie powierzenia Gminie Przesmyki 

zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Przesmyki. 

Stanowi 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 

uchwalenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Siedleckiego na 

lata 2021 – 2031”.   

Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.   
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Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała 

Komisja Oświaty i otworzył dyskusję w tym punkcie. 

Radny Stanisław Kaliński zwrócił uwagę, iż potrzebna jest masowa akcja informacyjna wśród 

mieszkańców powiatu siedleckiego. Przedstawione problemy są bardzo poważne, a ludzie 

wstydzą się tychże problemów, dlatego ważne jest dotarcie z pomocą do ludzi, którzy tego 

potrzebują. 

Radny Jan Osiej zapytał Zarząd Powiatu, czy analizował, który problem wymieniony                              

w Strategii stanie się dominujący na terenie powiatu w najbliższym czasie i będzie wymagał 

największych nakładów finansowych? 

Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski poinformował, iż przedstawiona Strategia to dokument 

planistyczny i nie da się stwierdzić, który problem stanie się dominujący wśród mieszkańców 

powiatu siedleckiego, za jakiś czas i będzie wymagał najwięcej nakładów finansowych. 

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

punkcie? Ponieważ chętnych do zabrania głosu nie było, zapytał, kto jest za podjęciem                         

przedmiotowej uchwały? 

- „za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych. 

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

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 17 radnych,  

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXIII/153/2021 w sprawie uchwalenia „Strategii                  

Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2031”.   

Stanowi ona załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. 

 

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

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

uchwalenia „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie dla 

Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2025”.                                  

Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała 

Komisja Oświaty. 

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję w tym punkcie. 

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

Gorzała zapytał, kto jest za podjęciem uchwały? 

- „za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych. 
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Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 17 radnych,                       

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXIII/154/2021 w sprawie uchwalenia „Programu                          

korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie dla Powiatu Siedleckiego 

na lata 2021 – 2025”.                              

Stanowi ona załącznik nr 27 do niniejszego protokołu. 

 

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

Gorzała przystąpił do realizacji 13 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie 

uchwalenia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2025”. Projekt tej uchwały 

stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.   

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała 

Komisja Oświaty i otworzył dyskusję w tym punkcie. Po chwili stwierdził, iż nikt nie chce 

zabrać głosu w tym punkcie i zapytał, kto jest za podjęciem uchwały? 

- „za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych. 

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

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 17 radnych,                       

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXIII/155/2021 w sprawie uchwalenia „Powiatowego                  

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

dla Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2025”. 

Stanowi ona załącznik nr 30 do niniejszego protokołu. 

 

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

Gorzała przystąpił do realizacji 14 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działania Starosty Siedleckiego”. Projekt tej uchwały stanowi                   

załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.   

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że stanowisko w tej sprawie wydała Komisja 

Skarg, Wniosków i Petycji. Dodał również, iż Skarżący został skutecznie powiadomiony                 

o terminie dzisiejszej Sesji i otworzył dyskusję w tym punkcie. Po chwili stwierdził, iż nikt nie 

chce zabrać głosu w tym punkcie i zapytał, kto jest za podjęciem uchwały? 

- „za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych. 
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Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 17 radnych,                       

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXIII/156/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania 

Starosty Siedleckiego. 

Stanowi ona załącznik nr 33 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.  15. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 14, Przewodniczący Rady Powiatu Marek 

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

zadań finansowanych ze środków PFRON za I półrocze 2021 roku”.  Stanowi ona załącznik 

nr 34 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że powyższą Informację pozytywnie                  

zaopiniowała Komisja Budżetu, Komisja Rewizyjna i Komisja Oświaty i otworzył dyskusję. 

Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, zapytał, kto jest za przyjęciem Informacji? 

- „za” przyjęciem Informacji głosowało 17 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 17 radnych,                       

jednogłośnie przyjęła Informację z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON za                        

I półrocze 2021 roku. 

 

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 Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim za okres                          

I półrocza 2021 roku”. Stanowi ono załącznik nr 36 do niniejszego protokołu. 

Poinformował, że Sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała Komisja Oświaty i zapytał, czy ktoś 

ma uwagi do przedstawionego Sprawozdania? 

Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, przystąpił do głosowania. 

Zapytał, kto jest za przyjęciem Sprawozdania? 

- „za” przyjęciem Sprawozdania głosowało 17 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 17 radnych,  

jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego w Stoku Lackim za okres I półrocza 2021 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 Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim za okres                  

I półrocza 2021 roku”. Stanowi ono załącznik nr 38 do niniejszego protokołu. 

Poinformował, że Sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała Komisja Oświaty. 

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 17 radnych. 

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

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 17 radnych,  

jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-                 

Pedagogicznej w Stoku Lackim za okres I półrocza 2021 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 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach za okres I półrocza                     

2021 roku”. Stanowi ono załącznik nr 40 do niniejszego protokołu. 

Poinformował, że Sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała Komisja Oświaty i zapytał, czy ktoś 

ma uwagi do przedstawionego Sprawozdania? 

Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, przystąpił do głosowania. 

Zapytał, kto jest za przyjęciem Sprawozdania? 

- „za” przyjęciem Sprawozdania głosowało 17 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 17 radnych,  

jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Siedlcach za okres I półrocza 2021 roku. 
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Ad.  19. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 18, Przewodniczący Rady Powiatu Marek 

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

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

za okres I półrocza 2021 roku”. Stanowi ono załącznik nr 42 do niniejszego protokołu. 

Poinformował, że przedmiotowe Sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała Komisja Oświaty. 

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

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

przyjęciem Sprawozdania? 

- „za” przyjęciem Sprawozdania głosowało 17 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 17 radnych,  

jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu oraz Domu 

nad Liwcem w Kisielanach –Żmichach za okres I półrocza 2021 roku. 

 

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

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

z realizacji Planu kontroli Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2021 roku”. Stanowi ono załącznik 

nr 44 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję w tym punkcie. 

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

przyjęciem Sprawozdania? 

- „za” przyjęciem Sprawozdania głosowało 17 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 45 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 17 radnych,  

jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie z realizacji Planu kontroli Komisji Rewizyjnej                      

za I półrocze 2021 roku. 

 

Ad. 21. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 20, Przewodniczący Rady Powiatu Marek                                        

Gorzała przystąpił do realizacji 21 punktu porządku obrad, tj. „Informacja o aktualnym           

zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez SP ZOZ                                      

w Siedlcach”. Stanowi ona załącznik nr 46 do niniejszego protokołu. 

Poinformował, że Informację przyjęła Komisja Oświaty oraz że nie podlega ona głosowaniu na 

Sesji. 

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

 

Ad. 22. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 21, Przewodniczący Rady Powiatu Marek                                        

Gorzała przystąpił do realizacji 22 punktu porządku obrad, tj. „Informacja o aktualnym                     

zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez Mazowiecki Szpital 

Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.”  Stanowi ona załącznik nr 47 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że informację przyjęła Komisja Oświaty i nie 

podlega ona głosowaniu na Sesji. Zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w tym punkcie? Ponieważ 

nie było chętnych do zabrania głosu, punkt został wyczerpany. 

 

Ad. 23. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 22, Przewodniczący Rady Powiatu Marek                                        

Gorzała przystąpił do realizacji 23 punktu porządku obrad, tj. „Informacja o aktualnym                    

zabezpieczeniu podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez 

NFZ”. Stanowi ona załącznik nr 48 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że Informację przyjęła Komisja Oświaty oraz 

że nie podlega ona głosowaniu na Sesji i otworzył dyskusję w tym punkcie. 

Radny Jan Osiej poinformował, iż Gmina Korczew ma pierwsze miejsce w powiecie                              

w temacie szczepień przeciwko COVID-19. 42,6% mieszkańców tej gminy jest zaszczepionych 

dwoma dawkami szczepionki. Następnie sklasyfikowała się gmina Mordy i w dalszej 

kolejności gmina Przesmyki. Dodał, również, iż najniższy wskaźnik zaszczepionych ludzi                      

w powiecie ma gmina Wiśniew, następnie gmina Zbuczyn i kolejne miejsce to gmina Skórzec. 

Podsumowując swoją wypowiedz, stwierdził, iż jego zdaniem dobrze, że nie ma przymusu                      

w sprawie sczepień przeciwko Covid-19. Szczepienia powinny zostać dobrowolne. 

Radna Jolanta Franczuk zgłosiła prośbę mieszkańców powiatu siedleckiego o uruchomienie  

na terenie Powiatu Siedleckiego Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej Pediatrycznej oraz 

Nocnej Pomocy Stomatologicznej.   

Wicestarosta Siedlecki Małgorzata Cepek dodała, iż problem jest duży, gdyż nawet na terenie 

miasta Siedlce nie funkcjonuje Nocna Pomoc Pediatryczna i Nocna Pomoc Stomatologiczna. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż zostanie skierowane zapytanie do NFZ                       

o możliwość uruchomienia na terenie Powiatu Siedleckiego Nocnej Pomocy Pediatrycznej                         

i Nocnej Pomocy Stomatologicznej. 

Ponieważ, chętnych do zabrania głosu już nie było, punkt został wyczerpany. 
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Ad. 24. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 23, Przewodniczący Rady Powiatu Marek                                        

Gorzała przystąpił do realizacji 24 punktu porządku obrad, tj. „Informacja na temat                            

udzielanych świadczeń przez Stację Pogotowania Ratunkowego i Transportu Sanitarnego                         

w Siedlcach mieszkańcom Powiatu Siedleckiego z zakresu ratownictwa medycznego                                  

i świadczenia nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej”. Stanowi ona załącznik nr 49 do 

niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że Informację przyjęła Komisja Oświaty oraz 

że nie podlega ona głosowaniu na Sesji i otworzył dyskusję w tym punkcie. 

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

 

Ad. 25. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 24, Przewodniczący Rady Powiatu Marek                                        

Gorzała przystąpił do realizacji 25 punktu porządku obrad, tj. „Informacja na temat                         

funkcjonowania Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP w ramach Zintegrowanego                     

Stanowiska Dyspozytorskiego Służb Ratowniczych”. Stanowi ona załącznik nr 50 do                             

niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że Informację przyjęła Komisja Infrastruktury 

oraz że nie podlega ona głosowaniu na Sesji. Zapytał czy są pytania w tym punkcie? 

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

 

Ad. 26. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 25, Przewodniczący Rady Powiatu Marek                                        

Gorzała przystąpił do realizacji 26 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie: sprawozdania                        

z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Siedlcach na obszarze Powiatu                  

Siedleckiego za rok 2020; sprawozdania z działań podejmowanych na terenie Nadzoru                  

Wodnego w Łosicach na obszarze powiatu: siedleckiego, łosickiego, siemiatyckiego,                   

sokołowskiego, wysokomazowieckiego za rok 2020; sprawozdania z działań podejmowanych 

na terenie Nadzoru Wodnego w Łukowie na obszarach powiatów Łuków, Biała Podlaska,                  

Siedlce, Radzyń Podlaski, Łosice za rok 2020; sprawozdania z działań podejmowanych na          

terenie Nadzoru Wodnego w Mińsku Mazowieckim na obszarach powiatów: mińskiego, część 

powiatu garwolińskiego, łukowskiego, otwockiego, siedleckiego i w niewielkim stopniu części                    

powiatu warszawskiego za rok 2020”. Stanowi ono załącznik nr 51 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że przedmiotowe Sprawozdania przyjęła 

Komisja Rolnictwa oraz że nie podlegają one głosowaniu na Sesji. Otworzył dyskusje w tym 

punkcie. 

 Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, punkt został wyczerpany. 
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Ad. 27. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 26, Przewodniczący Rady Powiatu Marek                                        

Gorzała przystąpił do realizacji 27 punktu porządku obrad, tj. „Informacja Przewodniczącego 

Rady”. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż został doręczony Odpis Wyroku 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego stwierdzający nieważność uchwały Rady Powiatu                    

w Siedlcach z dnia 9 października 2020 roku w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za 

usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych 

w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2021 rok. 

W związku z powyższym poprosił Mecenasa Leszka Czapskiego o wyjaśnienie, na jakim 

etapie jest ww. sprawa. 

Mecenas Leszek Czapski wyjaśnił, iż w dniu wczorajszym tj. 2 września 2021 r. została 

złożona Skarga Kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dodał również, iż na 

rozstrzygnięcie sprawy będzie trzeba poczekać około roku. 

Radny Dariusz Stopa zapytał: Jaka była podstawa prawna uchylenia Uchwały? Czy chodzi 

tylko o stawki przyjęte w przedmiotowej Uchwale?  Jak teraz będzie funkcjonował temat 

holowania pojazdów skoro Uchwała jest uchylona? 

Mecenas Leszek Czapski poinformował, iż głównym powodem uchylenia Uchwały były 

przyjęte stawki. Dodał, również, że Uchwała jest uchylona, ale jest nadal obowiązująca, gdyż 

Wyrok Sądu jest nieprawomocny, została złożona Skarga Kasacyjna. 

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

Ponieważ, nie było więcej pytań, punkt został wyczerpany. 

 

Ad. 28. Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 23 Statutu Powiatu Siedleckiego                                  

o godzinie 09:45  Przewodniczący Rady Powiatu zakończył obrady wypowiadając formułę:  

„Zamykam XXIII 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 


