
RADA POWIATU  

w SIEDLCACH 

 OR.0002.7.2021 

PROTOKÓŁ NR XXVI/2021 
z XXVI Sesji Rady Powiatu w Siedlcach, 
odbytej w dniu 15 listopada 2021 roku  

 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała o godzinie 09:30 otworzył Sesję 

wypowiadając formułę: „Otwieram XXVI 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, po czym 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.  

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 XXV 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 wynagrodzenia Starosty Siedleckiego. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet 

i zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Powiatu Siedleckiego. 

10. Informacja Przewodniczącego Rady. 

11. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 4. Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała przeszedł do punktu 4 porządku obrad 

tj. „Przyjęcie Protokołu z XXV Sesji Rady Powiatu.” 

Przewodniczący Rady nadmienił, że Protokół z XXV 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 XXV Sesji Rady Powiatu. 

- „za” przyjęciem Protokołu głosowało 18 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 XXV 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 18 radnych. 

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

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, iż Rada Powiatu w Siedlcach w obecności 18 

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. 

Radny Jan Osiej zapytał, czy zwiększenie dochodów majątkowych i wydatków majątkowych 

zaplanowanych na 2022 r. wynika tylko z Rządowego Funduszu Polski Ład, czy też są w tym 

również środki zaoszczędzone w budżecie w bieżącym roku? 

Pani Pelagia Piątek Skarbnik Powiatu wyjaśniła, iż zmiany polegające na zwiększeniu                    

dochodów majątkowych w roku 2022 pochodzą ze środków zewnętrznych. Zwiększeniu                     

ulegają także wydatki majątkowe w roku 2022. Prognozuje się zwiększenie przychodów                        

budżetu polegających na zwiększeniu kwoty nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. 

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 18 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 18 radnych,  

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXVI/164/2021 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. 

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 18 radnych. 

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

 

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

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXVI/165/2021 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 

wynagrodzenia Starosty Siedleckiego.” Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 12 do                           

niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały 

wszystkie Komisje i zapytał, czy są jakieś pytania w tym punkcie? 

Radny Jan Kuć zabierając głos, stwierdził, iż podwyżka dla Starosty Siedleckiego jest zbyt 

wysoka i niewspółmierna z podwyżką dla pracowników, którzy otrzymali ją w wysokości od 

200 zł do 210 zł w miesiącu listopadzie br.  

Radny Bartłomiej Kurkus poinformował, iż jego zdaniem podwyżka wynagrodzenia dla 

Starosty Siedleckiego jest słuszna i należy się, za jakość pracy i ilość wykonanych inwestycji. 

Wyraził nadzieję, iż pensje pracowników Starostwa również wzrosną. 

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są jeszcze chętni do zabrania głosu? 
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Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, zapytał, kto jest za podjęciem przedmiotowej 

uchwały? 

- „za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 

- „przeciw” głosował 1 radny, 

 

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

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 18 radnych, 17                    

głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXVI/166/2021 w sprawie wynagrodzenia Starosty                     

Siedleckiego. 

Stanowi ona załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

Pan Karol Tchórzewski Starosta Siedlecki podziękował radnym za podwyżkę                               

wynagrodzenia. Dodał również, iż podwyżka jest bardzo wysoka i będzie motywowała do                 

jeszcze lepszej pracy. W odniesieniu do sprawy wynagrodzenia pracowników Starostwa                

poinformował, iż pracownicy otrzymali podwyżkę zarówno w 2019 r., 2020 r. jak również                  

2021 r. Podwyżki dla pracowników zależą również w dużej mierze od radnych przy uchwalaniu 

budżetu. Jeśli Rada podejmie decyzję o zwiększeniu funduszu płac dla pracowników, to wtedy 

podwyżki mogą być większe.  

 

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

Gorzała przystąpił do realizacji 9 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet i zwrotu kosztów podróży                      

służbowych radnym Powiatu Siedleckiego.” Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 15 do 

niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Budżetu zgłosiła wniosek o zmianę zapisów                           

w projekcie uchwały. Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały wraz ze 

zgłoszonym wnioskiem Komisji Budżetu. W związku z tym wprowadził autopoprawkę do                   

projektu uchwały, którą Radni otrzymali wraz z materiałami na Sesję. Autopoprawka polegała 

na dodaniu w § 1 pkt 2 tj. wprowadzeniu zapisu:  w § 2 ust. 1 „W przypadku nieobecności 

radnego na posiedzeniu Komisji dieta za dany miesiąc ulega obniżeniu o 5 % za każdą                             

nieobecność, a w przypadku nieobecności radnego na sesji Rady Powiatu dietę obniża się o 10 % 

za każdą nieobecność.” 

Dodał również, iż w przypadku wspólnego posiedzenia komisji, jeśli radny należy do dwóch 

komisji jednocześnie, to  dieta  będzie obniżona z każdej komisji za nieobecność o 5%. 
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Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są pytania w tym punkcie? 

Radny Stanisław Kaliński zwrócił uwagę, iż podwyżki diet są bardzo wysokie i niepotrzebne 

w takiej wysokości. Na podwyżkę w takiej wysokości zasługuje jedynie Przewodniczący Rady, 

który jest widoczny podczas różnych uroczystości na terenie całego powiatu siedleckiego.                  

Pozostali radni niestety nie zasługują na tak wysokie podwyżki, w chwili obecnej radni będą 

mieli lepsze wynagrodzenie niż znaczna część pracowników Starostwa. Pracownicy Starostwa 

zasługują na większe podwyżki, ponieważ, dobrze wykonują swoją pracę. Zaapelował do                 

Starosty Siedleckiego o uwzględnienie w projekcie budżetu większej kwoty na fundusz płac 

dla pracowników Starostwa.  

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

punkcie? 

Ponieważ nikt nie chciał zabrać głosu, przystąpił do głosowania. Zapytał, kto jest za podjęciem 

przedmiotowej uchwały? 

- „za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 

- „przeciw” głosował 1 radny, 

-  „wstrzymuję się” 4 radnych od głosu. 

 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 18 radnych, 13                    

głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXVI/167/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia 

wysokości miesięcznych diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Powiatu                            

Siedleckiego. 

Stanowi ona załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

 

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

realizacji 10 punktu porządku obrad, tj. „Informacja Przewodniczącego Rady.” 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż uczestniczył w 100-leciu szkoły „Rolnik”, 

w Święcie Niepodległości w Seroczynie oraz w konferencji w Mordach, podczas której Miasto 

i Gmina Mordy zostali oficjalnie przyłączeni do Krajowej Sieci Gazu.  

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała poprosił o powstanie wszystkich i uczczenie 

minutą ciszy zmarłej mamy Wicestarosty Pani Małgorzaty Cepek i teścia Starosty 

Siedleckiego Pana Karola Tchórzewskiego. 
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Następnie Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są jakieś pytania w tym punkcie? 

Ponieważ, nie było pytań, punkt został wyczerpany. 

 

Ad.  11. Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 23 Statutu Powiatu Siedleckiego                                  

o godzinie 9:57 Przewodniczący Rady Powiatu zakończył obrady wypowiadając formułę:  

„Zamykam XXVI 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 


