PROTOKÓŁ Nr IV/2018
z IV sesji Rady Powiatu w Lipsku VI kadencji
odbytej w dniu 31 grudnia 2018 roku
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipsku
w godz. 900- 1200

Przewodniczący Rady Powiatu Józef Sosnowski powitał radnych oraz wszystkich obecnych na obradach IV sesji Rady Powiatu w Lipsku VI kadencji.
W sesji uczestniczy 15-stu radnych.
Przewodniczący Rady zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad
w punkcie 5-tym, pdkt.j) tj. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały
nr LI/251/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 września 2018r. w sprawie realizacji projektu „Razem łatwiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2020 Osi Priorytetowej IX Wspieranie
włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
– projekt uchwały Nr IV/28/2018 Rady Powiatu.
W wyniku dyskusji nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały
Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 15-cie minut przerwy w obradach.
W przewie obrad odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu. Na posiedzenie komisji przybyła Pani Barbara Kosanowska – Dyrektor PCPR w Lipsku, która szczegółowo omówiła radnym projekt uchwały w sprawie realizacji
projektu „Razem łatwiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2020 Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działania 9.1 Aktywizacja społecznozawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Po przewie wznowiono obrady. W sesji uczestniczy 14-stu radnych.
Prowadzący obrady przystąpił do głosowania zmiany porządku obrad. Wyczytał
alfabetycznie radnych i odnotowywał przebieg głosowania.
Do porządku obrad IV sesji Rady Powiatu VI kadencji został wprowadzony
w punkcie 5-tym, pdkt.j) tj. projekt uchwały w sprawie realizacji projektu

„Razem łatwiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2020 Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działania 9.1 Aktywizacja społecznozawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
/Głosowało 14-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do
protokołu.

Na obrady sesji przybył radny.
W sesji uczestniczy 15-stu radnych.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są dalsze uwagi lub propozycje, co do porządku obrad. Ponieważ uwag nie stwierdzono, przedstawił porządek obrad.
1. Otwarcie sesji.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy
Zarządu.
4. Uchwalenie budżetu powiatu na rok 2019:
a) przedstawienie:
- projektu uchwały budżetowej;
- opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
b) dyskusja;
c) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2019-2024 – projekt uchwały Nr IV/17/2018 Rady Powiatu.
d) podjęcie uchwały budżetowej na rok 2019 – projekt uchwały Nr IV/18/2018
Rady Powiatu.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 20182020 - projekt uchwały Nr IV/19/2018 Rady Powiatu;
b) zmian w budżecie powiatu na rok 2018 - projekt uchwały Nr IV/20/2018
Rady Powiatu;
c) „Wieloletniego programu współpracy powiatu lipskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności
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pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2023” - projekt uchwały
Nr IV/21/2018 Rady Powiatu;
d) rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lipskiego
- projekt uchwały Nr IV/22/2018 Rady Powiatu;
e) zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku - projekt uchwały Nr IV/23/2018
Rady Powiatu;
f) stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu - projekt uchwały
Nr IV/24/2018 Rady Powiatu;
g) przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Lipskiego na rok 2019 - projekt uchwały Nr
IV/25/2018 Rady Powiatu;
h) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Lipskiego na rok
2019 - projekt uchwały Nr IV/26/2018 Rady Powiatu;
i)

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Lipskiego - projekt
uchwały Nr IV/27/2018 Rady Powiatu;

j) realizacji projektu „Razem łatwiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2020 Osi Priorytetowej IX Wspieranie
włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działania 9.1 Aktywizacja społecznozawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - projekt uchwały Nr IV/28/2018 Rady Powiatu.
6. Sprawy różne – wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Prowadzący obrady przystąpił do głosowania porządku obrad. Wyczytał alfabetycznie radnych i odnotowywał przebieg głosowania.
Porządek obrad IV sesji Rady Powiatu VI kadencji został zatwierdzony jednogłośnie w głosowaniu jawnym. /Głosowało 15-stu radnych/. Imienny wykaz
głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Przystąpiono do punktu 2-go porządku obrad, a zatwierdzenie protokołu
z poprzedniej sesji. Przewodniczący Rady przypomniał, iż protokół ósmego dnia
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po obradach sesji jest wyłożony w Biurze Rady Powiatu. Protokół został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej.
Ponieważ uwag nie stwierdzono, Pan Przewodniczący przystąpił do głosowania
imiennego nad protokołem z III sesji Rady Powiatu VI kadencji tj. z dnia
5 grudnia 2018 roku.
Za przyjęciem głosowało 15-stu radnych.
Protokół z III sesji Rady Powiatu VI kadencji został zatwierdzony w głosowaniu jawnym. /Głosowało 15-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Przystąpiono do punktu 3-go porządku obrad – sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu pracy Zarządu.
Prowadzący obrady poprosił Starostę Powiatu Lipskiego Pana Sławomira Śmieciucha o złożenie sprawozdania z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu Powiatu.
Starosta Lipski – Sławomir Śmieciuch przedstawił sprawozdanie z wykonania
uchwał Rady i pracy Zarządu Powiatu – sprawozdanie stanowi załącznik
do protokołu.
W sesji uczestniczy 15-stu radnych.

Przystąpiono do punktu 4-go porządku obrad – uchwalenie budżetu powiatu
na rok 2019.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Skarbnik w celu przedstawienia uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Pani Skarbnik przedstawiła uchwałę Nr Ra. 439.2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Lipsku projekcie
Uchwały Budżetowej na rok 2019 – uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Następnie przedstawiła projekt uchwały budżetowej.
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Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad budżetem powiatu na 2019 rok.
Udzielił głosu Panu Jerzemu Pasek Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu, w celu przedstawienia opinii komisji do projektu uchwały.
Głos zabrał Radny Pan Jerzy Pasek – Przewodniczący Komisji Finansów, Budżetu, Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu.
„ Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Komisja procedowała na tym projektem uchwały.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Proszę o przyjęcie.”

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15- stu radnych.
Uchwała Nr IV/18/2018 Rady Powiatu została zatwierdzona jednogłośnie
w głosowaniu jawnym. /Głosowało 15-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu udzielił głosu Pani Skarbnik, w celu
przedstawienia projektu uchwały Nr IV/17/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2019-2024.
Pani Skarbnik przedstawiła uchwałę Nr Ra. 440.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Lipsku projekcie
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2024 –
uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Nr IV/17/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2019-2024 – uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15-stu radnych.
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Uchwała Nr IV/17/2018 Rady Powiatu została zatwierdzona jednogłośnie
w głosowaniu jawnym. /Głosowało 15-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Przystąpiono do punktu 5-go porządku obrad – podjęcie uchwał.
Przewodniczący Rady Powiatu udzielił głosu Pani Skarbnik, w celu przedstawienia projektu uchwały Nr IV/19/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2018-2024.
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Nr IV/19/2018 w sprawie zmiany
w budżecie powiatu na rok 2018 – uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zapytał, czy są uwagi lub pytania, co do przedstawionego projektu uchwały.
Ponieważ uwag nie zgłoszono, prowadzący posiedzenie przystąpił do głosowania
imiennego nad projektem uchwały.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15- stu radnych.
Uchwała Nr IV/19/2018 Rady Powiatu została zatwierdzona w głosowaniu
jawnym. /Głosowało 15-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu udzielił głosu Pani Skarbnik, w celu przedstawienia projektu uchwały Nr IV/20/2018 w sprawie zmiany w budżecie powiatu na
rok 2018.
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Nr IV/20/2018 w sprawie zmiany
w budżecie powiatu na rok 2018 – uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zapytał, czy są uwagi lub pytania, co do przedstawionego projektu uchwały. Następnie udzielił głosu Panu Jerzemu Pasek Przewodniczącemu
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu, w celu przedstawienia opinii komisji do projektu
uchwały.
Głos zabrał Radny Pan Jerzy Pasek – Przewodniczący Komisji Finansów, Budżetu, Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu.
„ Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Proszę o przyjęcie.”
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Ponieważ uwag nie zgłoszono, prowadzący posiedzenie przystąpił do głosowania
imiennego nad projektem uchwały.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15- stu radnych.
Uchwała Nr IV/20/2018 Rady Powiatu została zatwierdzona w głosowaniu
jawnym. /Głosowało 15-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt uchwały Nr IV/21/2018
w sprawie „Wieloletniego programu współpracy powiatu lipskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o
działnosci pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2023”. Uchwała
stanowi załącznik do protokołu. Zapytał, czy są uwagi lub pytania, co do przedstawionego projektu uchwały. Następnie udzielił głosu Panu Andrzejowi Czajkowskiemu Przewodniczącemu Komisji ds. Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa, w celu przedstawienia opinii komisji do projektu uchwały.
Głos zabrał Radny Pan Andrzej Czajkowski – Przewodniczący Komisji ds. Społecznych,
Zdrowia i Bezpieczeństwa.
„ Panie Przewodniczący! Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Proszę o przyjęcie.”

Ponieważ uwag nie stwierdzono prowadzący posiedzenie przystąpił do głosowania imiennego nad projektem uchwały.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15- stu radnych.
Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Powiatu została zatwierdzona jednogłośnie
w głosowaniu jawnym. /Głosowało 15-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt uchwały Nr IV/22/2018
w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lipskiego. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. Zapytał, czy są uwagi lub pytania, co do przedstawionego projektu uchwały. Następnie udzielił głosu Panu Andrzejowi Czajkowskiemu Przewodniczącemu Komisji ds. Społecznych, Zdrowia
i Bezpieczeństwa, w celu przedstawienia opinii komisji do projektu uchwały.
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Głos zabrał Radny Pan Andrzej Czajkowski – Przewodniczący Komisji ds. Społecznych,
Zdrowia i Bezpieczeństwa.
„ Panie Przewodniczący! Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja wnioskowała, aby zobowiązać apteki do umieszczania w widocznym miejscu informacji o aptekach
pełniących dyżur w dniu świątecznym wraz z numerem telefonu.”

Radny Stanisław Wajs wyraził swoje niezadowolenie z zaproponowanego projektu uchwały. Podkreśli, iż pacjenci w dni świąteczne po godz. 18 –tej pozostają
bez możliwości wykupu leku.
Ponieważ dalszych uwag nie stwierdzono prowadzący posiedzenie przystąpił do
głosowania imiennego nad projektem uchwały.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14- stu radnych.
Przeciw głosował radny.
Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Powiatu została zatwierdzona w głosowaniu
jawnym. /Głosowało 15-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt uchwały Nr IV/23/2018
w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu. Zapytał, czy są uwagi lub pytania, co do przedstawionego projektu
uchwały. Następnie udzielił głosu Panu Andrzejowi Czajkowskiemu Przewodniczącemu Komisji ds. Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa, w celu przedstawienia opinii komisji do projektu uchwały.
Głos zabrał Radny Pan Andrzej Czajkowski – Przewodniczący Komisji ds. Społecznych,
Zdrowia i Bezpieczeństwa.
„ Panie Przewodniczący! Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja wnioskowała, aby Zarząd Powiatu zwrócił się do samorządów gminnych wchodzących w skład powiatu lipskiego o wsparcie finansowe szpitala na zakup sprzętu specjalistycznego do poradni
endoskopowej

Ponieważ uwag nie stwierdzono prowadzący posiedzenie przystąpił do głosowania imiennego nad projektem uchwały.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14- stu radnych.
Wstrzymał się radny.
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Uchwała Nr IV/23/2018 Rady Powiatu została zatwierdzona w głosowaniu
jawnym. /Głosowało 15-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt uchwały Nr IV/24/2018
w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na
cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. Zapytał, czy są uwagi lub pytania, co
do przedstawionego projektu uchwały. Następnie udzielił głosu Panu Jerzemu
Pasek Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu,
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu, w celu przedstawienia opinii komisji do projektu uchwały.
Głos zabrał Radny Pan Jerzy Pasek – Przewodniczący Komisji Finansów, Budżetu, Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu.
„ Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Proszę o przyjęcie.”

Ponieważ uwag nie stwierdzono prowadzący posiedzenie przystąpił do głosowania imiennego nad projektem uchwały.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15- stu radnych.
Uchwała Nr IV/24/2018 Rady Powiatu została zatwierdzona jednogłośnie
w głosowaniu jawnym. /Głosowało 15-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt uchwały Nr IV/25/2018
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Lipskiego na rok 2019. Uchwała
stanowi załącznik do protokołu. Zapytał, czy są uwagi lub pytania, co do przedstawionego projektu uchwały. Udzielił głosu Panu Jerzemu Pasek Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Promocji Powiatu, w celu przedstawienia opinii komisji do projektu
uchwały.
Głos zabrał Radny Pan Jerzy Pasek – Przewodniczący Komisji Finansów, Budżetu, Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu.
„ Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Proszę o przyjęcie.”
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Następnie udzielił głosu Panu Andrzejowi Czajkowskiemu Przewodniczącemu
Komisji ds. Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa, w celu przedstawienia opinii komisji do projektu uchwały.
Głos zabrał Radny Pan Andrzej Czajkowski – Przewodniczący Komisji ds. Społecznych,
Zdrowia i Bezpieczeństwa.
„ Panie Przewodniczący! Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.”

Ponieważ uwag nie stwierdzono prowadzący posiedzenie przystąpił do głosowania imiennego nad projektem uchwały.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15- stu radnych.
Uchwała Nr IV/25/2018 Rady Powiatu została zatwierdzona jednogłośnie
w głosowaniu jawnym. /Głosowało 15-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt uchwały Nr IV/26/2018
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Lipskiego na rok 2019. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. Zapytał, czy są uwagi
lub pytania, co do przedstawionego projektu uchwały. Udzielił głosu Panu Jerzemu Pasek Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów,
Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu, w celu przedstawienia opinii komisji do projektu uchwały.
Głos zabrał Radny Pan Jerzy Pasek – Przewodniczący Komisji Finansów, Budżetu, Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu.
„ Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Proszę o przyjęcie.”

Następnie udzielił głosu Panu Andrzejowi Czajkowskiemu Przewodniczącemu
Komisji ds. Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa, w celu przedstawienia opinii komisji do projektu uchwały.
Głos zabrał Radny Pan Andrzej Czajkowski – Przewodniczący Komisji ds. Społecznych,
Zdrowia i Bezpieczeństwa.
„ Panie Przewodniczący! Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.”

Ponieważ uwag nie stwierdzono prowadzący posiedzenie przystąpił do głosowania imiennego nad projektem uchwały.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15- stu radnych.
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Uchwała Nr IV/26/2018 Rady Powiatu została zatwierdzona jednogłośnie
w głosowaniu jawnym. /Głosowało 15-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt uchwały Nr IV/27/2018
zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Lipskiego. Uchwała
stanowi załącznik do protokołu. Zapytał, czy są uwagi lub pytania, co do przedstawionego projektu uchwały.
Ponieważ uwag nie stwierdzono prowadzący posiedzenie przystąpił do głosowania imiennego nad projektem uchwały.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15- stu radnych.
Uchwała Nr IV/27/2018 Rady Powiatu została zatwierdzona jednogłośnie
w głosowaniu jawnym. /Głosowało 15-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt uchwały Nr IV/28/2018
w sprawie zmiany uchwały nr LI/251/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia
26 września 2018 r. w sprawie realizacji projektu „Razem łatwiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 20182020 Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działania 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu. Zapytał, czy są uwagi lub pytania, co do przedstawionego projektu
uchwały. Następnie udzielił głosu Panu Jerzemu Pasek Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu, w celu przedstawienia opinii komisji do projektu uchwały.
Głos zabrał Radny Pan Jerzy Pasek – Przewodniczący Komisji Finansów, Budżetu, Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu.
„ Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Komisja po zapoznaniu się z problematyką tej
uchwały wnioskuje o przyjęcie.”

Ponieważ uwag nie stwierdzono prowadzący posiedzenie przystąpił do głosowania imiennego nad projektem uchwały.
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Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15- stu radnych.
Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Powiatu została zatwierdzona jednogłośnie
w głosowaniu jawnym. /Głosowało 15-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Przystąpiono do punktu 6-go porządku posiedzenia – sprawy różne wolne
wnioski.
Radny Jerzy Pasek wyraził przekonanie o konieczności zakupu sprzętu do automatycznego głosowania przez radnych. Podkreślił, iż ten sprzęt usprawni pracę
Rady Powiatu.

Radny Jan Cyran w imieniu OSP w Długowoli podziękował Dyrektorowi PZDP
w Lipsku Panu Andrzejowi Zemele za wykonanie łącznika przy wyjeździe z garaży.

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Józef Sosnowski poinformował,
iż został wyczerpany porządek obrad IV sesji Rady Powiatu w Lipsku
VI kadencji. Obrady zostały zamknięte.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała

Przewodniczący Rady Powiatu

............................
Małgorzata Szmit

...........................................
Józef Sosnowski
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