
RADA POWIATU  

w SIEDLCACH 

 OR.0002.1.2022 

 

PROTOKÓŁ NR XXVIII/2022 
z XXVIII Sesji Rady Powiatu w Siedlcach, 

odbytej w dniu 28 stycznia 2022 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 XXVIII Sesję Rady Powiatu w Siedlcach”. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że sesja została zwołana na wniosek Zarządu 

Powiatu na podstawie art. 15 ust. 7 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz.U.2020.920 z późn. zm.). Dodał, iż 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). 
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Po otwarciu obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała przystąpił do 

sprawdzenia listy obecności radnych i „Stwierdzenia kworum”.  

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

udział 20 radnych, 1 radny jest nieobecny, 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 nadmienił, że 

porządek obrad z materiałami otrzymali wszyscy radni wraz z zawiadomieniem o sesji                              

i przedstawił porządek obrad.  

1. Otwarcie obrad. 

2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie kworum.  

3. Przyjęcie Protokołu z XXVII Sesji Rady Powiatu w Siedlcach. 

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej                 

Powiatu Siedleckiego na lata 2022 - 2025. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2022 rok                     

Powiatu Siedleckiego.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań leasingowych. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 

8. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 3. Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała przystąpił do realizacji punktu 3                  

porządku obrad tj. „Przyjęcie Protokołu z XXVII Sesji Rady Powiatu”. 

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

- „za” przyjęciem Protokołu głosowało 20 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała stwierdził, iż Rada Powiatu w Siedlcach,                   

w obecności 20 radnych jednogłośnie przyjęła Protokół z XXVII Sesji Rady Powiatu                                

w Siedlcach.  

 

Ad. 4. Po wyczerpaniu porządku w punkcie 3, Przewodniczący Rady Powiatu Marek                     

Gorzała przystąpił do realizacji 4 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata                               

2022 – 2025”. Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie                         

zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Komisję Infrastruktury, po czym otworzył dyskusję                    

w tym punkcie i zapytał, czy są pytania? 

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

Gorzała przystąpił do głosowania i postawił pytanie, kto jest „za” podjęciem przedmiotowej 

uchwały?  

- „za” podjęciem uchwały 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 podjęła Uchwałę Nr XXVIII/177/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2022 - 2025. Stanowi ona 

załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 5.  Po wyczerpaniu porządku w punkcie 4, Przewodniczący Rady Powiatu przystąpił do 

realizacji 5 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian                              

w Uchwale Budżetowej na 2022 rok Powiatu Siedleckiego”. Projekt tej uchwały stanowi                     

załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  

Poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu                      

i Komisję Infrastruktury. Następnie otworzył dyskusję w tym punkcie i zapytał, czy ktoś chce 

zabrać głos? 

Radna Jolanta Franczuk zapytała, o zmiany w planie wydatków majątkowych                                    

zwiększające nakłady finansowe na zadania inwestycyjne oraz o wprowadzone do budżetu 

nowe zadanie inwestycyjne?  

Pani Pelagia Piątek Skarbnik Powiatu wyjaśniła, iż zmiany w planie wydatków                                    

majątkowych zwiększające nakłady w kwocie 4 560 000 zł wynikają z nierozstrzygniętych                   
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postępowań zaplanowanych na rok 2021 r. W związku z powyższym niewykorzystane nakłady 

w roku 2021 przenosimy na rok 2022.  

Pan Karol Tchórzewski Starosta Siedlecki odnosząc się do pytania o nowe zadanie                                   

inwestycyjne poinformował, iż chodzi o chodnik w miejscowości Świniary, który był                                 

zaplanowany w WPF w 2021, a omyłkowo nie znalazł się w tym budżecie. W związku z tym, 

zostało dodane to zadanie inwestycyjne w budżecie, ale nie powoduje to żadnych skutków                            

finansowych, ponieważ zadanie będzie realizowane w 2023 r.  

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała 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 20 radnych. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

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

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXVIII/178/2022 w sprawie dokonania zmian w Uchwale 

Budżetowej na 2022 rok Powiatu Siedleckiego. Stanowi ona załącznik nr 9 do niniejszego 

protokołu. 

 

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

Gorzała przystąpił do realizacji 6 punktu porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie 

zaciągnięcia zobowiązań leasingowych”. Projekt tej uchwały stanowi załącznik nr 10 do                       

niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie                  

zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Komisję Infrastruktury. Po czym otworzył dyskusję                     

w tym punkcie. 

Radny Dariusz Stopa zapytał, jaki jest koszt tego leasingu?  

Pan Karol Tchórzewski Starosta Siedlecki poinformował, iż koszt leasingu ciągnika nie jest 

jeszcze znany, ponieważ dopiero po postępowaniu ofertowym będzie znany całkowity koszt. 

Poprosił Panią Skarbnik o podanie kosztów leasingu wcześniej wziętych sprzętów. 

Pani Pelagia Piątek Skarbnik Powiatu, nie przedstawiła kosztów leasingu wcześniej                    

wziętych sprzętów, gdyż musi to sprawdzić w umowie leasingu. Zobowiązała się do                             

przygotowania dla Radnych informacji o całkowitych dotychczasowych kosztach leasingu. 
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Pan Karol Tchórzewski Starosta Siedlecki dodał, iż planowany leasing, w żaden sposób nie 

naruszy struktury finansów Powiatu.  

Radny Jan Osiej poinformował, iż jego zdaniem zaciągnięcie zobowiązań leasingowych jest 

racjonalne, gdyż sprzętu nigdy nie jest za dużo. Tym samym zwiększamy potencjał                        

do prawidłowego utrzymania dróg powiatowych.  

Ponieważ nie było już 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 11 do niniejszego protokołu. 

 

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

jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXVIII/179/2022 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań                  

leasingowych. Stanowi ona załącznik nr 12 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 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości”. 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? 

Radny Dariusz Stopa zauważył, iż w przedstawionym projekcie uchwały brakuje dwóch gmin 

tj. Gminy Suchożebry i Gminy Paprotnia. W związku z powyższym zadał pytania:  Czy znany 

jest powód tego oraz czy planowane wysypisko śmieci będzie oddzielnie funkcjonowało od 

obecnego prowadzonego przez ZUO, gdyż w tym projekcie nie ma też Miasta Siedlce, które 

jest największym udziałowcem ZUO? Zapytał również, o różne nazewnictwo w tym projekcie 

uchwały, gdyż raz jest mowa o umowie darowizny, a raz o umowie użyczenia?  

Pan Karol Tchórzewski Starosta Siedlecki wyjaśnił, iż z inicjatywy Starostwa Powiatowego 

w Siedlcach, zostało zorganizowane spotkanie, na które zostały zaproszone władze wszystkich 

gmin z terenu Powiatu Siedleckiego, jak również Miasta Siedlce. Na tym spotkaniu zostało 

zaproponowane przekazanie nieruchomości w miejscowości Wola Suchożebrska, według 

proporcji ilości mieszkańców zamieszkałych w poszczególnych samorządach do łącznej ilości 

wszystkich mieszkańców tych samorządów. Prezydent Miasta Siedlce, nie wyraził chęci 

udziału w tym przedsięwzięciu. W związku, z czym Wójtowie gmin z terenu Powiatu 

Siedleckiego zaproponowali utworzenie Związku Komunalnego pn. „Zielne Gminy”. Gminie 
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Suchożebry został zaproponowany 25% udział w tej nieruchomości plus dodatkowo udział 

proporcji ilości mieszkańców zamieszkałych w tej gminie do łącznej ilości wszystkich 

mieszkańców wszystkich gmin. Dałoby to Gminie Suchożebry ok. 30% udziału. 

Prawdopodobnie Wójt Gminy Suchożebry, nie przedstawił Radzie Gminy tej propozycji. Rada 

Gminy Suchożebry nie podjęła stosownej uchwały o przystąpieniu do Związku Komunalnego. 

Natomiast Radni Gminy Paprotnia nie wyrazili zgody na przestąpienie do Związku 

Komunalnego.  Dodał również, iż rola Powiatu Siedleckiego skończy się z chwilą przekazania 

nieruchomości, a to, w jakiej formie będzie działało wysypisko będzie już decyzją Związku 

Komunalnego.  

Następnie Starosta Siedlecki poprosił Mecenasa o ustosunkowanie się do pytania odnośnie 

różnego nazewnictwa umów w projekcie uchwały.  

Radna Małgorzata Stolarzewska – Sierakowska wyraziła obawę przed nowym wysypiskiem 

śmieci, które ma powstać na terenie Gminy Suchożebry. Obecne wysypisko zajmuje obszar 

ponad 14 ha, a nowe ma zajmować powierzchnię ok. 13,67 ha. Dodała, iż mieszkańcy Woli 

Suchożebrskiej już w tej chwili mają dość nieprzyjemnych sytuacji w związku z obecnym 

wysypiskiem śmieci i nie są zainteresowani kolejnym. Obecne wysypisko będzie 

funkcjonowało jeszcze ok. 3 lat. Wiadomo, że rekultywacja obecnego potrwa długo i cała kupa 

śmieci pozostanie przez kilkanaście lat w Gminie Suchożebry.  

Zaapelowała, do Starosty Siedleckiego o poparcie Gminy Suchożebry, w sytuacji, kiedy Radni 

Gminy Suchożebry podejmą stosowną decyzję o przystąpieniu do Związku Komunalnego                                       

i wynegocjowanie dogodnych warunków dla Gminy z racji umiejscowienia kolejnego 

wysypiska śmieci na jej terenie.  

Pan Karol Tchórzewski Starosta Siedlecki odnosząc się do słów Radnej Stolarzewskiej – 

Sierakowskiej wyjaśnił, iż Powiat Siedlecki przekazuje nieruchomość chętnym gminom w celu 

wybudowania urządzeń służących do odzysku, unieszkodliwiania i składowania odpadów. 

Dodał, iż przeznaczenie tej nieruchomosci nie uległo zmianie. Gmina Suchożebry z obecnego 

składowiska odpadów uzyskuje dochody, które stanowią ok. 10 % budżetu gminy. Zapewnił, iż 

nic bez Gminy Suchożebry, nie uda się zrealizować Związkowi Komunalnemu, gdyż potrzebne 

będą konsultacje społeczne i decyzje środowiskowe.  

Radny Witold Kąkol zapytał, na jakich zasadach mogłaby przystąpić gmina Suchożebry do 

Związku Komunalnego? 

Pan Karol Tchórzewski Starosta Siedlecki wyjaśnił, iż Związek Komunalny ma zamiar 

wystąpić o dofinansowanie z Polskiego Ładu, dlatego w chwili obecnej nie ma czasu już na 

rozmowy o przystąpieniu do Związku. W każdej chwili po złożeniu wniosku o dofinansowanie 
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będzie można dokonać zmian, gdy Wójt Gminy Suchożebry i Wójtowie ze Związku 

Komunalnego dojdą do porozumienia. Zasady przystąpienia nowych członków musi określić 

Związek Komunalny. Rola Powiatu Siedleckiego kończy się z chwilą przekazania 

nieruchomości.  

Radny Jan Osiej podkreślił, iż inicjatywa powstania Związku Komunalnego, to bardzo dobre 

rozwiązanie dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego. Obecne składowisko odpadów w Woli 

Suchożebrskiej za kilka lat się zapełni i problem śmieci pozostanie kłopotliwy dla wszystkich 

z naszego terenu. Największą obawą jest to, czy Związek Komunalny pozyska środki finansowe 

na wybudowanie całej infrastruktury unieszkodliwiającej odpady. 

Pan Karol Tchórzewski Starosta Siedlecki zapewnił, iż w Woli Suchożebrskiej nie powstanie 

żadna spalarnia śmieci, ponieważ nie ma tam sieci ciepła. Po za tym nikt nie zna wpływu emisji 

spalania śmieci na zdrowie człowieka.  

Radny Jan Kuć zwrócił uwagę, iż nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. Związek Komunalny, powinien jak najszybciej dojść do 

porozumienia z Gminą Suchożebry, gdyż mogą być problemy z uzyskaniem pozwoleń na 

uruchomienie składowiska odpadów.  

Pan Karol Tchórzewski Starosta Siedlecki poinformował, iż tereny te nie mają miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa nieruchomość została przekazana 

Powiatowi Siedleckiemu przez Wojewodę Mazowieckiego w celu publicznym polegającym na 

budowie i utrzymywaniu publicznych urządzeń służących do odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów, w tym ich składowania. Powiat Siedlecki przekaże nieruchomość w takim samym 

celu Związkowi Komunalnemu.  

Radny Witold Kąkol dodał, iż nieruchomość w Woli Suchożebrskiej w tej chwili jest w 60 % 

porośnięta lasem, tak wynika z portalu GEOPORTAL. Odlesienie tej działki też będzie 

problematyczne.  

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Gorzała poprosił Mecenasa o wyjaśnienie, kwestii 

poruszonej przez Radnego Dariusza Stopę odnośnie terminów „umowy darowizny” i „umowy 

użyczenia” zawartych w projekcie uchwały.   

Pan Leszek Czapski Mecenas w odniesieniu do formy przekazania nieruchomości wyjaśnił, 

że Powiat daruje tę nieruchomość dopiero po spełnieniu warunku określonego w uchwale,         

w terminie do 30 kwietnia 2026 r., natomiast do tego czasu, aby wzmocnić siłę gmin w tym 

przedsięwzięciu, teren będzie użyczony.  

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

przedmiotowej uchwały? 

- „za” podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 

- „wstrzymał się” od głosu 1 radny.  

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

 

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

19 głosami „za”  przy 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr  XXVIII/180/2022 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Stanowi ona załącznik nr 15 do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad.  8. Po wyczerpaniu porządku obrad, zgodnie z § 23 Statutu Powiatu Siedleckiego                                  

o godzinie 11:00 Przewodniczący Rady Powiatu zakończył obrady wypowiadając formułę:  

„Zamykam XXVIII 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 


