
RADA POWIATU  

w SIEDLCACH 

 OR.0002.5.2021 

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

odbytej w dniu 24 września 2021 roku  

 

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

wypowiadając formułę: „Otwieram XXIV 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.2020.920 z 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 18 radnych, 3 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. 
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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 XXIII Sesji Rady Powiatu.  

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

6. Przyjęcie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu                  

Siedleckiego na lata 2021 – 2024 za I półrocze 2021 roku.  

7. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 

2021 roku. 

8. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji 

kultury pn. „Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach” za I półrocze 2021 

roku.  

9. Informacja Przewodniczącego Rady. 

10. Zamknięcie obrad. 

 

O godz. 09:04  Radny Jacek Izdebski dołączył do obrad Sesji Rady Powiatu. 

Od tej chwili w Sesji brało udział 19 Radnych.  

 

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 przeszedł do punktu 4 porządku obrad 

tj. „Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Powiatu w Siedlcach”. 

Przewodniczący Rady nadmienił, że protokół z XXIII 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 XXIII Sesji Rady Powiatu. 
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- „za” przyjęciem protokołu głosowało 19 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 XXIII 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?  

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

Gorzała przystąpił do głosowania i zapytał, kto jest „za” przyjęciem sprawozdania z pracy 

Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym? 

- „za” przyjęciem sprawozdania głosowało 19 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, iż Rada Powiatu w Siedlcach w obecności 19 

radnych, jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie 

międzysesyjnym. 

 

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

Gorzała przystąpił do realizacji 6 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie informacji                               

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata                       

2021 – 2024 za I półrocze 2021 roku”. Stanowi ona załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Rady Powiatu dodał, że powyższa Informacja została pozytywnie                   

zaopiniowana przez Komisję Budżetu i Komisję Rewizyjną, po czym otworzył dyskusję w tym 

punkcie. 

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

za przyjęciem Informacji? 

- „za” przyjęciem Informacji głosowało 19 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych,  

jednogłośnie przyjęła Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej                     

Powiatu Siedleckiego na lata 2021 – 2024 za I półrocze 2021 roku. 

 

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

Gorzała przystąpił do realizacji 7 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2021 roku”. Stanowi ona załącznik                 

nr 8 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że powyższą Informację pozytywnie 

zaopiniowała Komisja Budżetu i Komisja Rewizyjna. Dodał, iż Regionalna Izba 

Obrachunkowa również pozytywnie zaopiniowała przedmiotową Informację, która została 

dostarczona wszystkim Radnym wraz z materiałami na sesję. Stanowi ona załącznik nr 9 do 

niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję w tym punkcie. 

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

Gorzała przystąpił do głosowania i zapytał, kto jest „za” przyjęciem Informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2021 roku”. 

- „za” przyjęciem Informacji głosowało 19 radnych. 

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

 

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

jednogłośnie przyjęła Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za                   

I półrocze 2021 roku. 

 

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

Gorzała przystąpił do realizacji 8 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie informacji o przebiegu 

wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn. „Dom Pracy Twórczej 

„Reymontówka” w Chlewiskach” za I półrocze 2021 roku”. Stanowi ona załącznik nr 11 do 

niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Rady Powiatu dodał, że przedmiotową Informację pozytywnie                            

zaopiniowała Komisja Budżetu,  Komisja Rewizyjna oraz Komisja Oświaty, Kultury, Sporu, 

Zdrowia i Opieki Społecznej. 

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

Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, zapytał, kto jest za przyjęciem Informacji? 
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- „za” przyjęciem Informacji głosowało 19 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

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

jednogłośnie przyjęła Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej 

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

2021 roku”. 

 

Ad. 9.  Po wyczerpaniu porządku w punkcie 8, Przewodniczący Rady Powiatu Marek                      

Gorzała przystąpił do realizacji 9 punktu porządku obrad, tj. „Informacja Przewodniczącego 

Rady”. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż uczestniczył w różnego rodzaju 

uroczystościach i wydarzeniach na terenie powiatu siedleckiego. Następnie przekazał, że                     

w Gminie Suchożebry zmienił się Przewodniczący Radny Gminy i Wiceprzewodniczący Rady 

Gminy oraz w Gminie Zbuczyn Wójt, który dziś złoży ślubowanie. 

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

Radny Sławomir Piotrowski podziękował Staroście Siedleckiemu i pracownikom Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach  za pomoc w organizacji Międzynarodowych Dni z Doradztwem 

Rolniczym. 

Ponieważ, nikt więcej nie zabrał głosu punkt ten został wyczerpany. 

 

Ad. 10. Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 23 Statutu Powiatu Siedleckiego                                  

o godzinie 09:12  Przewodniczący Rady Powiatu zakończył obrady wypowiadając formułę:  

„Zamykam XXIV 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 


