
RADA POWIATU  

w SIEDLCACH 

 OR.0002.8.2021 

 

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

odbytej w dniu 17 grudnia 2021 roku w trybie zdalnym z wykorzystaniem 

 środków porozumiewania się na odległość 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała o godzinie 10:00 otworzył Sesję 

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

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że sesja odbywa się w trybie zdalnym                                

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 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.2021.2095 z późn. zm.). 

Następnie powiedział, iż 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 powitał obecnych na posiedzeniu radnych i 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). 

Po otwarciu obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała przystąpił do 

sprawdzenia listy obecności radnych i „Stwierdzenia kworum”.  
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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? 

 

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

Jacek Izdebski dołączył do obrad. 

 

Radny Dariusz Stopa zgłosił uwagę, co do projektu Uchwały Budżetowej na 2022 rok. 

Poinformował, iż projekt uchwały opiniowany przez Komisję Rewizyjną różni się od projektu 

uchwały przedłożonego na Sesję. Zapytał, dlaczego projekty Uchwały Budżetowej na 2022 rok  

różnią się ilością kolumn?  

Pani Pelagia Piątek Skarbnik Powiatu wyjaśniła, iż projekt Uchwały opiniowany przez 

Komisję zawierał kolumnę przewidywane wykonanie w 2021 r. i kolumnę procentowy udział 

2021 r. do 2022 r.. Projekt uchwały procedowany na dzisiejszej Sesji nie zawiera tych już 

kolumn i jest taki, jaki przedkładamy do Regionalnej Izby Obrachunkowej.  

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała zapytał, czy wyjaśnienia Pani Skarbnik 

wystarczą i czy są jakieś wnioski do porządku obrad?   

Radny Dariusz Stopa przyjął wyjaśnienia Pani Skarbnik i nie zgłosił żadnych wniosków do 

porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że nikt nie zgłosił żadnych wniosków, wobec 

czego porządek obrad będzie przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie kworum.  

3. Wnioski do porządku obrad.  

4. Przyjęcie Protokołu z XXVI Sesji Rady Powiatu.  

5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 
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6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok                     

Powiatu Siedleckiego.  

7. 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. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2021 roku. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na 

lata 2022- 2025: 

 przedstawienie Uchwały nr CXXXII/370/2021 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia                     

5 listopada 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej                                 

stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach                  

publicznych, 

 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez 

Zarząd Powiatu w Siedlcach projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy                       

Finansowej na lata 2022-2025, 

 dyskusja, 

 głosowanie. 

10. Podjęcie Uchwały Budżetowej na 2022 rok Powiatu Siedleckiego: 

 przedstawienie projektu uchwały, 

 przedstawienie opinii stałych Komisji, 

 przedstawienie wniosków  Klubów Radnych, 

 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez   

Zarząd Powiatu w Siedlcach projektu uchwały budżetowej na 2022 rok, 

 przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii stałych Komisji, opinii RIO 

i wniosków Klubów Radnych, 

 dyskusja, 

 głosowanie. 

11. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Siedleckiego. 

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

i zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Powiatu Siedleckiego.  
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13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia solidarności, wdzięczności i wsparcia dla                          

żołnierzy Wojska Polskiego, Wojsk Obrony Terytorialnej, funkcjonariuszy Policji i Straży 

Granicznej strzegących granic Rzeczypospolitej Polskiej.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie Planu Pracy Rady i Planów Pracy stałych Komisji Rady                    

Powiatu w Siedlcach na 2022 rok. 

15. Przyjęcie Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu                       

Siedleckiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020 – 2023” za okres od 

01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.  

16. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań w zakresie przebudowy i utrzymania dróg                   

powiatowych w roku 2021.  

17. Informacja Przewodniczącego Rady. 

18. Zamknięcie obrad. 

 

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

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

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

- „za” przyjęciem Protokołu głosowało 20 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała stwierdził, iż Rada Powiatu w Siedlcach,                   

w obecności 20 radnych jednogłośnie przyjęła Protokół z XXVI 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. 

Następnie otworzył dyskusję w tym punkcie. Zapytał, czy są pytania do Sprawozdania?  

Radny Sławomir Piotrowski podziękował Staroście Siedleckiemu i Zarządowi Powiatu za  

remont  drogi powiatowej w miejscowości Pruszyn. 



5 

 

Ponieważ nie było już więcej 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 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 przystąpił do 

realizacji 6 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian                              

w Uchwale Budżetowej na 2021 rok Powiatu Siedleckiego”. Projekt tej uchwały stanowi                     

załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  

Poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu                      

i Komisję Infrastruktury. Dodał, iż w dniu 15 grudnia 2021 r. Zarząd Powiatu wprowadził                

Autopoprawkę do przedmiotowego projektu uchwały, którą wszyscy Radni otrzymali.                         

Procedujemy już ten projekt uchwały po autopoprawce, po czym otworzył dyskusję w tym 

punkcie i zapytał, czy są pytania? 

Ponieważ nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Rady Powiatu 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 XXVII/168/2021 w sprawie dokonania zmian w Uchwale 

Budżetowej na 2021 rok Powiatu Siedleckiego. 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 

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

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków                  
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Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku”.  Projekt tej 

uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

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

Jan Kuć wylogował się z systemu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie                  

zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Komisję Oświaty. Dodał, iż projekt uchwały uzyskał 

także pozytywną opinię Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy 

Staroście Siedleckim.  Stanowi ona załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. Po czym                     

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 11 do niniejszego protokołu. 

 

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

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXVII/169/2021 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 12 do                  

niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował o kilku minutowej przerwie technicznej                                

z powodu wystąpienia problemów z połączeniem internetowym u Radnego Jana Kucia. 

Przewodniczący Rady Powiatu wznowił obrady, gdyż nie można było ustalić, co dzieje się                      

z połączeniem internetowym u Radnego Jana Kucia.  

 

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 

ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2021 rok”. Projekt tej uchwały stanowi                         

załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała 

Komisja Budżetu i Komisja Infrastruktury i zapytał, czy są jakieś pytania w tym punkcie? 
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Radny Dariusz Stopa zapytał, jakie są powody przedłużenia terminów realizacji umów na 

zadania ujęte w przedmiotowej uchwale? Dodał również, iż umowy na te zadania zostały 

stosunkowo wcześnie zawarte. 

Pan Karol Tchórzewski Starosta Siedlecki wyjaśnił, że powodem przedłużenia terminów 

realizacji umów wymienionych w projekcie uchwały są: przedłużające się procedury 

administracyjne uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i pozwoleń 

wodnoprawnych.  

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

Ponieważ nie było już 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 XXVII/170/2021 w sprawie ustalenia wydatków                                

niewygasających z końcem 2021 rok. 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 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2022 - 2025: 

 przedstawienie Uchwały nr CXXXII/370/2021 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia                     

5 listopada 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej                                 

stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach                  

publicznych, 

 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez                 

Zarząd Powiatu w Siedlcach projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy                       

Finansowej na lata 2022-2025, 

 dyskusja, 

 głosowanie”. 

 Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 
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Następnie poprosił Panią Skarbnik o omówienie Uchwały nr CXXXII/370/2021 Zarządu                    

Powiatu w Siedlcach z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu średniej 

arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy                       

o finansach publicznych. Stanowi ona załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

Pani Pelagia Piątek Skarbnik Powiatu wyjaśniła, iż Zarząd Powiatu przyjął okres trzech lat 

do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody 

ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.  

 

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

Jan Kuć zalogował się do systemu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej                     

w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy                     

Finansowej na lata 2022 - 2025.  Stanowią one załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

Następnie otworzył dyskusję w tym punkcie i zapytał, czy są pytania? 

Radny Stanisław Kaliński zwrócił uwagę, iż w projekcie przedmiotowej uchwały znajduje się 

zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie odwodnienia drogi                         

powiatowej nr 3645W w m. Kłódzie – Poprawa spójności sieci drogowej Powiatu Siedleckiego 

oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg”, które jest                    

rozłożone na przestrzeni lat do 2025 r. za kwotę 36 000 zł. Zaapelował, aby skrócić czas                             

realizacji ww. zadania na lata 2022 - 2023. 

Pan Karol Tchórzewski Starosta Siedlecki wyjaśnił, iż każda opracowana dokumentacja 

ważna jest przez okres 3 lat. Zarząd Powiatu będzie musiał wykonać dane zadanie w okresie 

ważności opracowanej dokumentacji. Dodał również, iż Rada Powiatu może postanowić                   

o realizacji zadania we wcześniejszych latach przy opracowywaniu budżetu na kolejne lata.  

Radny Jan Osiej podziękował Zarządowi Powiatu za bardzo dobre opracowanie WPF                                 

i budżetu. Dodał również, iż Powiat Siedlecki zajął wysoką pozycję w rankingu finansowym 

samorządów terytorialnych, co pokazuje dobrą kondycję finansową Powiatu.    

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

punkcie? 

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

podjęciem przedmiotowej uchwały? 

- „za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych. 

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



9 

 

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

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXVII/171/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy                             

Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2022 – 2025. Stanowi ona załącznik nr 20 do                                 

niniejszego protokołu. 

 

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

realizacji 10 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie Uchwały Budżetowej na 2022 rok Powiatu 

Siedleckiego: 

 przedstawienie projektu uchwały, 

 przedstawienie opinii stałych Komisji, 

 przedstawienie wniosków Klubów Radnych, 

 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez   

Zarząd Powiatu w Siedlcach projektu uchwały budżetowej na 2022 rok, 

 przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii stałych Komisji, opinii RIO 

i wniosków Klubów Radnych, 

 dyskusja, 

 głosowanie”. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały                                 

przedmiotowy projekt uchwały. Stanowi on załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.                               

Następnie zapytał, czy wszyscy radni zapoznali się z projektem uchwały? 

Wszyscy radni potwierdzili zapoznanie się z projektem uchwały w związku, z czym,                      

Przewodniczący Rady Powiatu przystąpił do realizacji podpunktu „- przedstawienie opinii 

stałych Komisji” i poprosił kolejno Przewodniczących stałych Komisji o przedstawianie opinii. 

Przewodniczący Komisji Budżetu Bartłomiej Kurkus poinformował, iż Komisja Budżetu        

w obecności wszystkich członków Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała                            

przedstawiony projekt Uchwały Budżetowej na 2022 r.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Piotrowski zakomunikował, iż Komisja                            

Rewizyjna w pełnym składzie jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt Uchwały                          

Budżetowej na 2022 r.  

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Witold Kąkol 

oznajmił, że Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowała projekt Uchwały Budżetowej na 2022 r.  
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Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy               

Jacek Izdebski poinformował, iż Komisja na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2021 roku                                  

w obecności 6 członków Komisji – 1 członek Komisji był nieobecny - 5 głosami „za”                             

przy 1 głosie  „przeciw” pozytywnie zaopiniowała projekt Uchwały Budżetowej na 2022 rok 

Powiatu Siedleckiego.  

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej                      

Grzegorz Pomikło oznajmił, iż Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 

Uchwały Budżetowej Powiatu Siedleckiego na 2022 rok. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Klubu PIS Bartłomieja 

Kurkusa o przedstawienie wniosków Klubu. 

Przewodniczący Klubu PIS Bartłomiej Kurkus oznajmił, iż Klub Radnych PIS będzie                      

głosował jednogłośnie za podjęciem przestawionej Uchwały Budżetowej.  

W imieniu całego Klubu PIS podziękował Zarządowi Powiatu za opracowanie budżetu, który 

zakłada planowane wydatki majątkowe na poziomie ponad 200% w stosunku do 2021 r.                   

z przeznaczeniem na inwestycje drogowe, zakupy inwestycyjne.  Dodał również, iż projekt 

budżetu na 2022 rok zakłada wzrost dochodów majątkowych  o prawie 70% i wzrost wydatków 

majątkowych o ponad 100%. Na wzrost wydatków majątkowych bezpośredni wpływ wywarły 

środki pozyskane z zewnętrznych źródeł.   

Podsumowując swoją wypowiedź stwierdził, iż planowany budżet na 2022 rok jest historyczny, 

ponieważ pierwszy raz przekracza 100 000 000 zł po stronie wydatkowej.  

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała poprosił Przewodniczącego Klubu PSL                  

Dariusza Stopę o przedstawienie wniosków Klubu.   

Przewodniczący Klubu PSL Dariusz Stopa przedstawiając stanowisko Klubu PSL stwierdził, 

iż budżet na 2022 rok został opracowany, zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Zauważa 

się znaczący wzrost wydatków, co bardzo wszystkich cieszy. Dochody także wzrastają,                             

a deficyt planowany  w wysokości ponad 14 000 000 zł będzie finansowany przychodami                   

pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym oraz                             

z nadwyżki z lat ubiegłych.  Niepokojące dla radnych Klubu PSL jest to, że nie wszyscy radni 

znają planowane zadania w ramach remontów, które są planowane na kwotę ponad                    

7 000 000 zł.  

Dariusz Stopa zwrócił się z prośbą do Starosty Siedleckiego o udostępnienie wszystkim                      

radnym planowanych zadań remontowych zaznaczając, iż wie, że nie jest to wymagane                        

przepisami prawa. Kolejną kwestią, którą zgłaszają radni Klub PSL jest prośba o rozważenie                    

możliwości podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Starostwa  Powiatowego w Siedlcach. 



11 

 

Zaznaczył, że zauważył niższą kwotę dotacji celowej dla Spółek Wodnych. Podsumowując 

swoją wypowiedź, stwierdził, iż Radni Klubu PSL przy głosowaniu nad uchwaleniem Budżetu 

na 2022 rok będą głosować indywidualnie, nie mają narzuconej dyscypliny. 

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała poprosił Przewodniczącego Klubu Siedlecka 

Wspólnota Samorządowa Jana Osieja o przedstawienie wniosków Klubu.  

Przewodniczący Klubu Siedlecka Wspólnota Samorządowa Jan Osiej poinformował, iż 

radni z Klubu Siedlecka Wspólnota Samorządowa pozytywne opiniują projekt budżetu na 2022 

rok. Dodał, iż wszystkie wskaźniki pokazują, że budżet jest bardzo dobrze przygotowany, za 

co podziękował Zarządowi Powiatu oraz Pani Skarbnik. Takim budżetem można się chwalić. 

Projekt budżetu zakłada bardzo duży wzrost wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych, 

co niesamowicie cieszy.  

Niepokojące może być tylko to, iż projekt zakłada wzrost cent towarów i usług tylko na                       

poziomie 3,3% oraz wzrost wydatków na wynagrodzenia pracowników na poziomie 6,75%. 

Przy ogromnej inflacji na pewno będzie trzeba zmieniać budżet w ciągu roku. 

Podsumowując swoje wystąpienie zapewnił, iż radni z Klubu Siedlecka Wspólnota                         

Samorządowa będą głosować za podjęciem przedmiotowej Uchwały. 

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała przystąpił do odczytania Uchwały Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd 

Powiatu w Siedlcach projekcie Uchwały Budżetowej na 2022 r. Stanowi ona załącznik nr 22 

do niniejszego protokołu. 

Następnie poprosił Starostę Siedleckiego o przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu                

w sprawie opinii stałych Komisji, opinii RIO i wniosków Klubów Radnych.  

Pan Karol Tchórzewski Starosta Siedlecki wyjaśnił, iż przedstawiony projekt budżetu jest 

budżetem wyjściowym, i na pewno w trakcie roku będą potrzebne zmiany. Jak wynika                              

z praktyki praktycznie na każdej Sesji dokonywane są jego zmiany. 

Odnosząc się do kwestii podwyżek dla pracowników Starostwa poinformował, iż w chwili 

obecnej, nikt z pracowników nie zarabia najniższego wynagrodzenia. W styczniu 2022 r. nie 

będzie potrzeby podnoszenia wynagrodzenia pracownikom, by dostosować go do minimalnego 

wynagrodzenia. Dodał również, iż pracownicy Starostwa, co roku dostają podwyżki, do tego 

dostają 2 razy w roku nagrody i oczywiście dodatkowe wynagrodzenie tzw. trzynastkę.  

Następnie odniósł się do przekazywania Radnym informacji o planowanych remontach 

informując, że ogłoszenia o planowanych remontach są publikowane na platformie zamówień 

publicznych. Załączników w tym zakresie do budżetu nie ma. Na bieżąco Zarząd Powiatu 

zgodnie z zapotrzebowaniem będzie ogłaszał przetargi na remonty dróg powiatowych.  
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Starosta Siedlecki podziękował Pani Pelagii Piątek – Skarbnikowi Powiatu za opracowanie 

tak efektywnego budżetu.  

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała otworzył dyskusję odnośnie projektu 

Uchwały Budżetowej na 2022 rok.  

Radny Jan Kuć poinformował, iż będzie głosował „przeciw”. Jego zdaniem w Uchwale 

Budżetowej, jest bardzo mało nakładów inwestycyjnych na terenie gminy Kotuń.  

Radna Magdalena Paczóska podziękowała Staroście Siedleckiemu za ujęcie w budżecie 

ogromnej inwestycji na terenie gminy Mokobody tj. przebudowa drogi powiatowej na odcinku 

Mokobody – Osiny Dolne. 

Radny Bartłomiej Kurkus odnosząc się do słów Radnego Jana Kucia poinformował, iż 

ubiegły rok i bieżący w gminie Kotuń obfitował w duże inwestycje. Dodał również, iż radni 

powinni patrzyć na cały powiat, nie tylko na jedną gminę.  

Pan Karol Tchórzewski Starosta Siedlecki wyjaśnił, iż Zarząd Powiatu stara się robić 

inwestycje, czy też remonty dróg powiatowych w każdej gminie. Dodał również, że nie da się 

zrobić dużych inwestycji w każdej gminie w każdym roku, ponieważ nie mamy tylu środków 

finansowych.   

Radny Witold Kąkol podziękował, za zaplanowane inwestycje na terenie gminy Mokobody. 

Następnie zapytał, kiedy rozpocznie się inwestycja polegająca na przebudowie drogi 

powiatowej Kownaciska – Krześlin – Krześlinek, której dokumentacja projektowa została 

zrobiona już 2020 r.? 

Radny Jan Kuć zwrócił uwagę, iż nie neguje inwestycji wykonanych w ubiegłych latach. 

Dodał, iż zaplanowywane wydatki inwestycyjne w budżecie na 2022 r. na terenie gminy Kotuń 

są znikome. Debata dotyczy zaplanowanego budżetu na 2022 r., dlatego zgłaszam swoje uwagi. 

Wspominał o drogach powiatowych na terenie gminy Kotuń, które wymagają inwestycji, tj. 

droga w Bojmiu oraz droga Koszewnica - Oleksin - Żdżar.  

Radna Małgorzata Stolarzewska – Sierakowska podziękowała za inwestycje na terenie 

gminy Suchożebry.  

Radny Bartłomiej Kurkus zabierając głos stwierdził, iż dużo zadań drogowych na terenie 

gminy Kotuń jest realizowanych w ramach remontu, choćby chodnik w Trzemuszce.  

Radny Sławomir Piotrowski zgłosił wniosek formalny o zakończenie dyskusji w tym punkcie. 

Radny Dariusz Stopa zgłosił uwagę, iż to jest dyskusja i każdy z radnych ma prawo 

wypowiedzieć się w sprawie planowanego budżetu. Dodał, iż każdy radny ma prawo trzy razy 

zabrać głos w dyskusji zgodnie z Statutem Powiatu.  

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała zwrócił się do Radnego Sławomira 
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Piotrowskiego z pytaniem, czy podtrzymuje swój wniosek formalny o zakończenie dyskusji.  

Radny Sławomir Piotrowski wycofał wniosek, a Przewodniczący Rady Powiatu udzielił 

głosu Radnemu Janowi Kuć, informując go, iż będzie to już trzecie wystąpienie w tej dyskusji.  

Radny Jan Kuć poinformował, iż stabilizacja drogi w Bojmiu została zrobiona w czynie 

społecznym i wymaga pilnej naprawy.  

Radny Dariusz Stopa ponowił prośbę do Starosty Siedleckiego, o udostępnienie listy 

planowanych remontów, gdyż nie wszyscy radni znają plany, co będzie robione w ramach 

remontów na terenie danej gminy.  

Pani Małgorzata Cepek Wicestarosta Siedlecki poinformowała, iż w ubiegłej kadencji 

również radni nie otrzymywali wykazu remontów.  

Radny Dariusz Stopa odnosząc się do słów Wicestarosty Siedleckiego poinformował, iż                        

w ubiegłej kadencji nie były wykonywane duże zadania drogowe w ramach remontów.  

Pan Karol Tchórzewski Starosta Siedlecki wyjaśnił, iż załączników remontowych nie ma. 

Najpierw trzeba uchwalić budżet, później musi być czas na negocjacje z gminami w sprawie 

partycypacji w kosztach, a na końcu dopiero ogłaszany jest przetarg na dane zadanie remontowe. 

Odnosząc się do pytania odnośnie przebudowy drogi Kownaciska – Krześlin – Krześlinek 

poinformował, iż to duża inwestycja i Powiat musi pozyskać środki zewnętrzne na realizację 

tego zadania. Dodał również, iż w chwili obecnej okres ważności dokumentacji projektowej 

jest zawieszony, ponieważ Decyzja ZRID została zaskarżona i toczy się postępowanie przed 

Wojewodą.  

Radny Dariusz Stopa zaapelował do Starosty Siedleckiego, by przekazywać radnym na 

bieżąco informację o planowanych remontach, tj. po uzgodnieniach z daną gminą. 

Starosta Siedlecki zgodził się na taką propozycję. 

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

punkcie? 

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

podjęciem Uchwały Budżetowej na 2022 rok? 

- „za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 

- „przeciw” głosował 1 radny. 

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

 

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

19 głosami „za” podjęła Uchwałę Budżetową na 2022 rok Powiatu Siedleckiego                                      
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Nr XXVII/172/2021. Stanowi ona załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. Następnie złożył 

życzenia władzom Powiatu, by zrealizowali tak ambitny budżet w całości.  

Pan Karol Tchórzewski Starosta Siedlecki w imieniu Zarządu Powiatu podziękował, za                        

podjęcie Uchwały Budżetowej na 2022 rok.  

 

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

do realizacji 11 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 

na działania Starosty Siedleckiego”. Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 25 do                            

niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała  poinformował, że stanowisko w sprawie 

skargi wydała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Dodał również, iż skarżący został                

skutecznie powiadomiony o terminie rozpatrzenia jego skargi, jednak nie zgłosił się na                              

dzisiejsze obrady Rady. Następnie zapytał, czy są pytania w tym punkcie? 

Ponieważ nikt nie miał pytań, przystąpił do głosowania i zapytał, kto jest za podjęciem                     

przedmiotowej uchwały?  

- „za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu. 

 

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

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVII/173/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania 

Starosty Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 27 do niniejszego protokołu. 

 

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

do realizacji 12 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 28 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała 

Komisja Budżetu i 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 20 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że Rada Powiatu w obecności 20 radnych,                   

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXVII/174/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia 

wysokości miesięcznych diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Powiatu                  

Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 30 do niniejszego protokołu. 

 

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

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

solidarności, wdzięczności i wsparcia dla żołnierzy Wojska Polskiego, Wojsk Obrony                                    

Terytorialnej, funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej strzegących granic Rzeczypospolitej 

Polskiej”.  Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała odczytał uchwałę i poprosił radnych                                

o podjęcie tej uchwały przez aklamację.  

Nikt nie zgłosił uwag. 

 

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

aklamację podjęła Uchwałę Nr XXVII/175/2021 w sprawie wyrażenia solidarności,                  

wdzięczności i wsparcia dla żołnierzy Wojska Polskiego, Wojsk Obrony Terytorialnej,                    

funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej strzegących granic Rzeczypospolitej Polskiej.                

Stanowi ona załącznik nr 32 do niniejszego protokołu. 

 

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

do realizacji 14 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie Planu Pracy Rady                     

i Planów Pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Siedlcach na 2022 rok”. Projekt tej uchwały 

stanowi  załącznik nr 33 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała poinformował, iż przedmiotowy projekt 

uchwały pozytywnie zaopiniowały wszystkie Komisje i otworzył dyskusję w tym punkcie.                    

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

uchwały? 

- „za” podjęciem uchwały głosowało 20 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu. 

 

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

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXVII/176/2021 w sprawie Planu Pracy Rady i Planów 
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Pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Siedlcach na 2022 rok. Stanowi ona załącznik nr 35 

do niniejszego protokołu. 

 

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

do realizacji 15 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie Raportu z wykonania „Programu 

Ochrony Środowiska dla Powiatu  Siedleckiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020 

– 2023” za okres od 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.”. Raport stanowi załącznik nr 36 do                                

niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała poinformował, iż przedmiotowy Raport                  

pozytywnie zaopiniowała Komisja Rolnictwa i otworzył dyskusję. Ponieważ nie było chętnych 

do zabrania głosu, zapytał, kto jest za przyjęciem Raportu?  

- „za” przyjęciem Raportu głosowało 20 radnych. 

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

 

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

jednogłośnie przyjęła Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu  

Siedleckiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020 – 2023” za okres od                               

01.01.2019 r. – 31.12.2020 r. 

 

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

do realizacji 16 punktu porządku obrad, tj. „Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań                                    

w zakresie przebudowy i utrzymania dróg powiatowych w roku 2021”.  Sprawozdanie stanowi 

załącznik nr 38 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała poinformował, iż przedmiotowe 

Sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała Komisja Infrastruktury i zapytał, czy są pytania w tym 

punkcie? Po chwili stwierdził, iż nikt nie chce zabrać głosu i zapytał,  kto jest za przyjęciem 

Sprawozdania? 

- „za” przyjęciem Sprawozdania głosowało 20 radnych. 

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

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

jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie przebudowy i utrzymania 

dróg powiatowych w roku 2021. 
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Ad. 17. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 16, Przewodniczący Rady Powiatu przystąpił 

do realizacji 17 punktu porządku obrad, tj. „Informacja Przewodniczącego Rady.” 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż: 

-  od dnia 6 grudnia 2021 r.  do 23 grudnia 2021 r.  jest prowadzona kontrola przez Wojewodę 

Mazowieckiego w zakresie prawidłowości oraz terminowości załatwianych skarg i wniosków 

przez Radę Powiatu w Siedlcach w okresie 01.01.2020 r. do 19.11.2021 r.; 

- w okresie międzysesyjnym wpłynęły dwie interpelacje. Radny Jan Osiej uzyskał już 

odpowiedz, natomiast Radny Jan Kuć jeszcze nie; 

- wpłynęło pismo adresowane do Przewodniczącego Rady Powiatu od mieszkańców wsi 

Pruszyn w sprawie pozbawienia zjazdu z drogi powiatowej, ale nie odczytuje jego treści 

ponieważ sprawa jest już w realizacji; 

- uczestniczył w 45-leciu WLKS Siedlce; 

- Radni otrzymali wiele  życzeń świątecznych, z którymi można się zapoznać. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała złożył Zarządowi Powiatu, 

Radnym, pracownikom Starostwa oraz wszystkim Mieszkańcom Powiatu Siedleckiego 

Życzenia Świąteczne i Noworoczne.  

Pan Karol Tchórzewski Starosta Siedlecki dołączył się do życzeń Przewodniczącego Rady 

Powiatu i również życzył wszystkim spokojnych Świąt i Dobrego Roku 2022.  

Radny Bartłomiej Kurkus również złożył wszystkim Życzenia Świąteczne i Noworoczne.  

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

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

 

Ad.  18. Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 23 Statutu Powiatu Siedleckiego                                  

o godzinie 12:04 Przewodniczący Rady Powiatu zakończył obrady wypowiadając formułę:  

„Zamykam XXVII 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 


