RADA POWIATU
w SIEDLCACH
OR.0002.6.2021
PROTOKÓŁ NR XXV/2021
z XXV Sesji Rady Powiatu w Siedlcach,
odbytej w dniu 29 października 2021 roku

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała o godzinie 10:10 otworzył Sesję
wypowiadając formułę: „Otwieram XXV Sesję Rady Powiatu w Siedlcach”.
Następnie 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 przypomniał 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 oraz poprosił o zabranie głosu Pana Huberta Pasiaka – Wójta Gminy
Zbuczyn.
Pan Hubert Pasiak – Wójt Gminy Zbuczyn podziękował Przewodniczącemu Rady Powiatu
za zaproszenie na Sesję, na której może zaprezentować swoją osobę, jako Wójt Gminy
Zbuczyn. Następnie skierował słowa podziękowania dla Starosty Siedleckiego jak i całej Rady
Powiatu w Siedlcach za owocną współpracę na rzecz Gminy Zbuczyn. Wyraził chęć dalszej
współpracy Gminy Zbuczyn z Powiatem Siedleckim.
Dodał również, iż nie pełni już funkcji Prezesa Lokalnej Grupy Działania, ale za dotychczasową
bardzo efektywną współpracę w ramach Lokalnej Grupy Działania podziękował wszystkim
pracownikom Starostwa Powiatowego na czele ze Starostą Siedleckim. Podziękowania również
skierował do byłego Starosty Siedleckiego Pana Dariusza Stopy.

Pan Karol Tchórzewski Starosta Siedlecki w imieniu Zarządu Powiatu zapewnił
o kontynuacji współpracy z Gminą Zbuczyn, dla dobra mieszkańców tej Gminy, jaki i całego
Powiatu Siedleckiego. Następnie życzył Wójtowi Gminy Zbuczyn powodzenia i samych
sukcesów w pracy na rzecz rozwoju Gminy Zbuczyn jak i całego Powiatu Siedleckiego.
W następnej kolejności 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 19 radnych, 2 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.
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.
Następnie zapytał, czy są jakieś wnioski do porządku obrad?
Nikt nie zgłosił żadnych wniosków, wobec czego stwierdził, 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 XXIV 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 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.

2

9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego zadań
powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie
pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia
od usunięcia pojazdu na 2022 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji “Stop Segregacji Sanitarnej”.
13. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Siedleckiego w roku
szkolnym 2020/2021.
14. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2011-2020” w 2020 roku.
15. Informacja Starosty Siedleckiego dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych za 2020
rok.
16. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach o wynikach przeprowadzonej
analizy oświadczeń majątkowych za 2020 rok złożonych przez Radnych Powiatu
Siedleckiego.
17. Informacja Przewodniczącego Rady.
18. Zamknięcie obrad.
Ad. 4. Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała przeszedł do punktu 4 porządku obrad
tj. „Przyjęcie Protokołu z XXIV Sesji Rady Powiatu.”
Przewodniczący Rady nadmienił, że Protokół z XXIV 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 XXIV Sesji Rady Powiatu.
- „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 XXIV Sesji Rady Powiatu w Siedlcach.
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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.
Następnie 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 postawił pytanie, 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 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.
Poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu
i Komisję Infrastruktury, po czym 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 19 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych,
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXV/157/2021 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
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dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok Powiatu Siedleckiego.” Projekt tej
uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu
i Komisję Infrastruktury i otworzył dyskusję w tym punkcie.
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, zapytał, kto jest za podjęciem przedmiotowej
uchwały?
- „za” podjęciem uchwały 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 podjęła Uchwałę Nr XXV/158/2021 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 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 12 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 13 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są jakieś pytania w tym punkcie?
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, zapytał, kto jest za podjęciem przedmiotowej
uchwały?
- „za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych,
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXV/159/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w planie
zadaniowym i finansowym na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji
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zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.
Stanowi ona załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Ad. 9. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 8, Przewodniczący Rady Powiatu Marek
Gorzała przystąpił do realizacji 9 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie
powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego
utrzymania dróg powiatowych.” Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 16 do niniejszego
protokołu.
Poinformował, że projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Komisja
Oświaty i otworzył dyskusję w tym punkcie.
Ponieważ nikt nie chciał zabrać głosu, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem
przedmiotowej uchwały?
- „za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych,
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXV/160/2021 w sprawie powierzenia gminom z terenu
powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych.
Stanowi ona załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
Ad. 10. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 9, Przewodniczący Rady Powiatu przystąpił do
realizacji 10 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat
za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych
w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2022 rok.” Projekt tej uchwały stanowi
załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała
Komisja Budżetu, Komisja Infrastruktury. Dodał również, iż Zarząd Powiatu wprowadził
autopoprawkę do przedmiotowego projektu uchwały, którą wszyscy Radni otrzymali w dniu
26.10.2021 r., wobec czego procedujemy zmieniony projekt uchwały.
Następnie poprosił Pana Marka Furmana - Kierownika Wydziału Komunikacji o zabranie
głosu.
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Pan Marek Furman – Kierownik Wydziału Komunikacji przedstawił analizę kosztów, jakie
zostały uwzględnione przy opracowywaniu projektu uchwały. Wysokość kosztów
poszczególnych czynności związanych z holowaniem pojazdu wygląda następująco:
- ryczałt od usuwanego pojazdu do 3,5 t do 25 km wynosi od 125 zł do 150 zł - za każdy
dodatkowy kilometr powyżej 25 km płatne od 3,50 zł do 4,20 zł;
- użycie dodatkowego sprzętu za 1 rg wynosi od 60 zł do 200 zł;
- usuwanie pojazdu spoza pasa drogowego wynosi od 60 zł do 80 zł za 1 rg;
- ryczałt od usuwanego pojazdu ciężarowego powyżej 16 t do 15 km wynosi od 800 zł do
1200 zł; - za każdy dodatkowy kilometr powyżej 15 km płatne ok. 16 zł, do tego dochodzą
koszty przygotowania pojazdu do holowania;
- użycie HDS dodatkowo płatne ok. 400 zł za 1rg,
- przygotowanie całego składu do holowania ok. 150 zł.
Radny Dariusz Stopa zapytał, czy stawki ujęte w projekcie uchwały są maksymalne
wynikające z Obwieszczenia Ministra Finansów i czy pokryją rzeczywiste koszty, jakie Powiat
musi ponieść oraz jak kształtuje się linia orzecznictwa sądowego odnośnie zaskarżonych
uchwał przez Prokuratora?
Pan Marek Furman – Kierownik Wydziału Komunikacji wyjaśnił, iż stawki proponowane
w projekcie uchwały nie przekraczają stawek maksymalnych wynikających z Obwieszczenia
Ministra Finansów, a rzeczywiste koszty przedstawi Wydział Finansowy.
Pani Teresa Szymańska – Kierownik Wydziału Finansowego wyjaśniła, iż Powiat Siedlecki
ma z tego tytułu należności w kwocie 713 000 zł na stan 30.09.2021 r., ponad 500 000 zł Powiat
ma należności z lat ubiegłych za holowanie i parkowanie pojazdu.
Pan Leszek Czapski – Mecenas poinformował, iż w chwili obecnej 4 uchwały Rady Powiatu
są zaskarżone przez Prokuraturę odnośnie holowania. Została wniesiona skarga kasacyjna do
Naczelnego Sądu Administracyjnego odnośnie stawek uchylonych na rok 2020 i 2021. Dodał,
również, iż dopiero po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w naszej sprawie, będzie
można przyjąć jednolitą linię w sprawie ustalania wysokości opłat za usunięcie
i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi.
Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są jeszcze pytania w tym punkcie?
Ponieważ nie było już chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Rady Powiatu zapytał,
kto jest za podjęciem przedmiotowej uchwały?
- „za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
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Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych,
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXV/161/2021 w sprawie ustalenia wysokości opłat za
usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych
w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2022 rok.
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
programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.” Projekt tej uchwały
stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała
Komisja Oświaty i otworzył dyskusję w tym punkcie.
Radny Stanisław Kaliński zwrócił uwagę, iż na realizację programu w 2022 r. prognozuję się
kwotę w wysokości 600 000 zł, i jednocześnie zaapelował do Starosty Siedleckiego
o rozważenie możliwości zwiększenia kwoty przy opracowywaniu budżetu na rok 2022. Dodał
również, że działania Powiatowego Zrzeszania Ludowe Zespoły Sportowe są bardzo wysoko
oceniane przez Zarząd Wojewódzki Zrzeszeń Ludowe Zespoły Sportowe.
Radny Dariusz Stopa skierował pytania do Pani Joanny Łęczyckiej – Kierownika Wydziału
Promocji i Rozwoju:
- Ile wniosków zostało złożonych w 2021 r. w ramach ogłoszonych konkursów?
- Ile wniosków zostało odrzuconych i jakie były tego powody?
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że odpowiedź zostanie przygotowana
i udzielona przez Panią Joannę Łęczycką – Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju.
Następnie zapytał, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w tym punkcie?
Ponieważ nie było już chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Rady Powiatu zapytał,
kto jest za podjęciem przedmiotowej uchwały?
- „za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych,
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXV/162/2021 w sprawie programu współpracy Powiatu
Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2022.
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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
rozpatrzenia petycji “Stop Segregacji Sanitarnej”. Projekt tej uchwały stanowi załącznik
nr 25 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że stanowisko w tej sprawie wydała Komisja
Skarg, Wniosków i Petycji o bezzasadności petycji. Poprosił Przewodniczącego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji o zabranie głosu w tej sprawie.
Radny Marian Sekulski – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
poinformował, iż Komisja postanowiła odrzucić całość petycji, ponieważ Rada Powiatu nie ma
podstawy prawnej do rozpatrzenia tej petycji. Powiat Siedlecki, jako jednostka samorządu
terytorialnego nie ma wpływu na wykonywanie zadań mu nieprzypisanych, a przedmiot petycji
odnosi się do sfery działania rządu, a nie powiatu, dlatego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
wnioskuje o odrzucenie petycji w całości i podjęcie przedmiotowej uchwały.
Radny Jan Osiej poinformował, iż w całości zapoznał się z wniesioną petycją i nie zgadza się
ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Zgłosił szereg uwag odnośnie treści
zamieszczonych w petycji. Komisja powinna zwrócić się do osób składających petycję
o uzupełnienie, jaki jest cel tej petycji, ponieważ jest on niezrozumiały. Osoby te powinny
dostarczyć dowody segregacji sanitarnej, gdyż nie słyszy się by w Powiecie Siedleckim, czy
też w Polsce była prowadzona segregacja sanitarna. Zwrócił się z wnioskiem o zmianę treści
uchwały z „rozpatrzenia petycji” na „przekazanie petycji do Ministra Zdrowia”. Dodał również,
że Rada Powiatu w Siedlcach powinna uznać się za niewłaściwy organ do rozpatrzenia tej
petycji.
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Mecenasa o zabranie głosu i wyjaśnienie zaistniałej
sytuacji oraz czy wniosek Radnego Jana Osieja trzeba przegłosować.
Pan Leszek Czapski – Mecenas wyjaśnił, iż istnieje możliwość przekazania petycji według
właściwości zgodnie z ustawą o petycji, ale termin na podjęcie stosownej uchwały wynosi
30 dni. W obecnej sytuacji, gdy od wniesienia petycji minęło 2 miesiące jedynym stosownym
wyjściem jest podjęcie przedmiotowej uchwały. Dodał również, iż wniosek Radnego Jana
Osieja został zgłoszony formalnie i powinien podlegać przegłosowaniu przez Radę Powiatu.
Radny Marian Sekulski nie zgodził się ze słowami Radnego Jana Osieja o przekazaniu petycji
według właściwości do Ministra Zdrowia i stwierdził, iż Komisja wydała już swoje stanowisko
a przekazując petycję poparlibyśmy jej żądania.
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Radny Jan Kuć również nie zgodził się z wnioskiem Radnego Jana Osieja o przekazanie
petycji do Ministra Zdrowia. Rada powiatu ma prawo wyrazić zdanie w tej sprawie poprzez
podjęcie przedmiotowej uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
Radny Dariusz Stopa zwrócił, uwagę Radnemu Janowi Osiejowi, iż nie tylko on czyta
materiały będące tematem obrad. Zaapelował również, by nie przywoływać innych stanowisk
tj. politycznych, rządowych czy też międzynarodowych. Rada Powiatu powinna zajmować się
tematami, które dotyczą powiatu siedleckiego a niedotyczącymi innych organów. Zgodził się
z Radnym Osiejem, że petycja ta powinna być przekazana w terminie ustawowym, ale teraz,
gdy termin jest przekroczony, to taka uchwała była by uchylona.
Radny Sławomir Piotrowski zwrócił uwagę, iż Rada Powiatu w Siedlcach nie może zajmować
się segregacja sanitarną w innych państwach. W powiecie siedleckim, nikt nie słyszał
o segregacji i dlatego powinniśmy przyjąć tą uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji.
O godz. 11:05 Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 5-cio minutową przerwę w obradach.
O godz. 11:10 Przewodniczący Rady Powiatu wypowiedział słowa „Wznawiam obrady po
przerwie”.
Przewodniczący Rady Powiatu przystąpił do głosowania wniosku Radnego Jana Osieja
i zapytał, kto jest za przyjęciem wniosku Radnego Jana Osieja o zmianę treści Uchwały
z rozpatrzenia petycji „Stop segregacji sanitarnej” na przekazanie petycji „Stop segregacji
sanitarnej” według właściwości – Ministrowi Zdrowia?
- „za” przyjęciem wniosku głosował 1 radny,
- „przeciw” przyjęciu wniosku głosowało 10 radnych,
- „wstrzymuję się” 7 radnych od głosu,
- 1 radny nie wziął udziału w głosowaniu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych, 10
głosami przeciw postanowiła nie przyjmować wniosku Radnego Jana Osieja o zmianę treści
uchwały.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Powiatu przystąpił do głosowania nad
podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji i zapytał, kto jest za podjęciem
przedmiotowej uchwały?
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- „za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych,
- „przeciw” głosował 1 radny,
- „wstrzymuję się” od głosu – 2 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych, 16
głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXV/163/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji “Stop
Segregacji Sanitarnej”.
Stanowi ona załącznik nr 28 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
realizacji zadań oświatowych Powiatu Siedleckiego w roku szkolnym 2020/2021.” Stanowi ona
załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady

Powiatu

dodał,

że przedmiotową

Informację pozytywnie

zaopiniowała Komisja Budżetu i Komisja Oświaty i otworzył dyskusję w tym punkcie.
Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, zapytał, kto jest za przyjęciem Informacji?
- „za” przyjęciem Informacji głosowało 19 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych,
jednogłośnie przyjęła Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Siedleckiego
w roku szkolnym 2020/2021.
Ad. 14. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 13, Przewodniczący Rady Powiatu Marek
Gorzała przystąpił do realizacji 14 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdania
z realizacji „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2020”
w 2020 roku.” Stanowi ono załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu dodał, że Sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała Komisja
Oświaty i zapytał, czy są pytania odnośnie Sprawozdania?
Po chwili stwierdził, iż nikt nie chce zabrać głosu i zapytał, kto jest za przyjęciem
przedmiotowego Sprawozdania?
- „za” przyjęciem Sprawozdania głosowało 19 radnych.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.
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Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 19 radnych,
jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie z realizacji „Powiatowej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych na lata 2011-2020” w 2020 roku.
Ad. 15. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 14, Przewodniczący Rady Powiatu Marek
Gorzała przystąpił do realizacji 15 punktu porządku obrad, tj. „Informacja Starosty
Siedleckiego dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych za 2020 rok.” Stanowi ona
załącznik nr 33 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż przedmiotową informację otrzymali
wszyscy radni i zapytał czy są pytania w tym punkcie.
Ponieważ, nikt nie miał pytań punkt ten został wyczerpany.
Ad. 16. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 15, Przewodniczący Rady Powiatu Marek
Gorzała przystąpił do realizacji 16 punktu porządku obrad, tj. „Informacja Przewodniczącego
Rady Powiatu w Siedlcach o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za
2020 rok złożonych przez Radnych Powiatu Siedleckiego.” Stanowi ona załącznik nr 34 do
niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż przedmiotową informację również
otrzymali wszyscy radni. Dodał, iż analizy oświadczeń majątkowych radnych dokonał też
Urząd Skarbowy w Siedlcach, który wniósł kilka uwag. Radni, których dotyczyły uwagi zostali
o tym powiadomieni.
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 Przewodniczącego
Rady.”
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że Wojewoda Mazowiecki w dniu
27 października 2021 r. przysłał wyniki analizy Oświadczeń majątkowych Starosty
Siedleckiego i Przewodniczącego Rady. Wojewoda dokonując analizy ww. oświadczeń
majątkowych nie stwierdził nieprawidłowości w złożonych oświadczeniach. Stanowią one
załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.
Dodał również, że radni otrzymali odpowiedź z Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska
odnośnie planowanych zmian w przepisach prawa w sprawie Spółek Wodnych (stanowi ona
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załącznik nr 36 do niniejszego protokołu) oraz odpowiedź z NFZ odnośnie możliwości
utworzenia Nocnej i Świątecznej Pomocy Pediatrycznej oraz Nocnej i Świątecznej Pomocy
Stomatologicznej na terenie Powiatu Siedleckiego (stanowi ona załącznik nr 37 do niniejszego
protokołu).
Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała poprosił o powstanie wszystkich i uczczenie
minutą ciszy zmarłego Radnego Czesława Bieleckiego – Członka Zarządu Powiatu
w I Kadencji.
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż planuje Sesje 19 listopada
2021 r. oraz 17 grudnia 2021 r., po czym zapytał, czy są jakieś pytania w tym punkcie?
Ponieważ, nie było pytań, punkt został wyczerpany.
Ad. 18. Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 23 Statutu Powiatu Siedleckiego
o godzinie 11:22 Przewodniczący Rady Powiatu zakończył obrady wypowiadając formułę:
„Zamykam XXV 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
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