PROTOKÓŁ Nr IX/2019
z IX sesji Rady Powiatu w Lipsku VI kadencji
odbytej w dniu 27 marca 2019 roku
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipsku
w godz.1100- 1310

Przewodniczący Rady Powiatu Józef Sosnowski powitał radnych oraz wszystkich obecnych na obradach IX sesji Rady Powiatu w Lipsku VI kadencji.
W sesji uczestniczy 15-stu radnych.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są 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. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za 2018 rok.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań za 2018 rok:
a) Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu lipskiego;
b) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 20192024- projekt uchwały Nr IX/41/2019 Rady Powiatu;
b) zmian w budżecie powiatu na rok 2019 - projekt uchwały Nr IX/42/2019 Rady Powiatu;
c) podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w powiecie lipskim na 2019 rok projekt uchwały Nr IX/43/2019 Rady Powiatu;

d) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonym
przez powiat lipski oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, w roku 2019 2019 - projekt uchwały Nr IX/44/2019
Rady Powiatu.
7. Sprawy różne – wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Prowadzący obrady przystąpił do głosowania imiennego porządku obrad. Radni
głosowali za pomocą urządzeń umożliwiających głosowanie elektroniczne.
Porządek obrad IX 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 3-go porządku obrad, a zatwierdzenie protokołu
z poprzedniej sesji. Przewodniczący Rady przypomniał, iż protokół ósmego
dnia 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 VIII sesji Rady Powiatu VI kadencji tj. z dnia
6 marca 2019 roku.
Za przyjęciem głosowało 15-stu radnych.
Protokół z VIII sesji Rady Powiatu VI kadencji został zatwierdzony w głosowaniu jawnym. /Głosowało 15-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania
stanowi załącznik do protokołu.
Przystąpiono do punktu 4-go porządku obrad – sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu pracy Zarządu.
Prowadzący obrady poprosił Starostę Powiatu Pana Sławomira Śmieciucha
o przedstawienie sprawozdania z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu Powiatu.
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Starosta – Sławomir Śmieciuch przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
Rady i pracy Zarządu Powiatu – sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Przystąpiono do punktu 5-go porządku obrad – sprawozdanie z działalności
Powiatowego Urzędu Pracy za 2018 rok.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Jerzemu Pasek Przewodniczącemu
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Promocji Powiatu w celu przedstawienia opinii komisji.
Głos zabrał Radny Pan Jerzy Pasek – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Finansów, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu.
„W imieniu komisji proszę o przyjęcie sprawozdania.”

Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Stanisławowi Wajs Przewodniczącemu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji, w celu przedstawienia opinii komisji.
Głos zabrał Radny Pan Stanisław Wajs – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu,
Turystyki i Rekreacji.
„Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie. Proszę o przyjęcie.”

Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Andrzejowi Czajkowskiemu Przewodniczącemu Komisji ds. Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa, w celu
przedstawienia opinii komisji.
Głos zabrał Radny Pan Andrzej Czajkowski – Przewodniczący Komisji ds. Społecznych,
Zdrowia i Bezpieczeństwa.
„Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. Proszę o przyjęcie.”

Przewodniczący zapytał, czy są uwagi lub propozycje do sprawozdania. Ponieważ nie stwierdzono, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie sprawozdanie.
Za przyjęciem głosowało 15- stu radnych.
Sprawozdanie z działnosci za rok 2018 Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku zostało przyjęte jednogłośnie w głosowaniu jawnym. /Głosowało 15-stu
radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
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Przystąpiono do punktu 6-go porządku obrad – sprawozdanie z realizacji
zadań za 2018 rok Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu lipskiego.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Jerzemu Pasek Przewodniczącemu
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Promocji Powiatu w celu przedstawienia opinii komisji.
Głos zabrał Radny Pan Jerzy Pasek – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Finansów, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu.
„W imieniu komisji proszę o przyjęcie sprawozdania.”

Przewodniczący zapytał, czy są uwagi lub propozycje do przedłożonego sprawozdania. Ponieważ nie stwierdzono, Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania.
Za przyjęciem głosowało 15- stu radnych.
Sprawozdanie z realizacji zadań za 2018 rok Inspekcji Weterynaryjnej na
terenie powiatu lipskiego zostało przyjęte jednogłośnie w głosowaniu jawnym. /Głosowało 15-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Przystąpiono do zaopiniowania sprawozdania z realizacji zadań za 2018 rok
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Jerzemu Pasek Przewodniczącemu
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Promocji Powiatu w celu przedstawienia opinii komisji.
Głos zabrał Radny Pan Jerzy Pasek – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Finansów, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu.
„W imieniu komisji proszę o przyjęcie sprawozdania.”

Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Stanisławowi Wajs Przewodniczącemu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji, w celu przedstawienia opinii komisji.
Głos zabrał Radny Pan Stanisław Wajs – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu,
Turystyki i Rekreacji.
„Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie. Proszę o przyjęcie.”

4

Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Andrzejowi Czajkowskiemu Przewodniczącemu Komisji ds. Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa, w celu
przedstawienia opinii komisji.
Głos zabrał Radny Pan Andrzej Czajkowski – Przewodniczący Komisji ds. Społecznych,
Zdrowia i Bezpieczeństwa.
„Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. Proszę o przyjęcie.”

Przewodniczący zapytał, czy są uwagi lub propozycje do przedłożonego sprawozdania. Ponieważ nie stwierdzono, Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania.
Za przyjęciem głosowało 15- stu radnych.
Sprawozdanie z realizacji zadań za 2018 rok Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Lipsku zostało przyjęte jednogłośnie w głosowaniu jawnym. /Głosowało 15-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 15-cie minut przerwy w obradach IX
sesji Rady Powiatu w Lipsku.
Po przerwie wznowiono obrady i przystąpiono do punktu 7-go porządku
obrad – podjęcie uchwał.
W sesji uczestniczy 15-stu radnych.
Przewodniczący Rady Powiatu udzielił głosu Pani Skarbnik, w celu przedstawienia projektu uchwały Nr IX/41/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2019-2024.
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Nr IX/41/2019 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2019-2024.–
uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Jerzemu Pasek Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu, Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu w celu przedstawienia opinii komisji.
Głos zabrał Radny Pan Jerzy Pasek – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Finansów, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu.
„W imieniu komisji proszę o przyjęcie.”
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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 14- stu radnych.
Wstrzymał się radny.
Uchwała Nr IX/41/2019 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 IX/42/2019 w sprawie zmiany w budżecie powiatu
na rok 2019.
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Nr IX/42/2019 w sprawie zmiany
w budżecie powiatu na rok 2019 – uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Jerzemu Pasek Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu, Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu w celu przedstawienia opinii komisji.
Głos zabrał Radny Pan Jerzy Pasek – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Finansów, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu.
„W imieniu komisji proszę o przyjęcie.”

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 14- stu radnych.
Wstrzymał się radny.
Uchwała Nr IX/42/2019 Rady Powiatu została zatwierdzona w głosowaniu
jawnym. /Głosowało 15-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
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Przewodniczący Rady Powiatu odczytał projekt uchwały Nr IX/43/2019
w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w powiecie lipskim na 2019 rok.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Andrzejowi Czajkowskiemu Przewodniczącemu Komisji ds. Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa, w
celu przedstawienia opinii komisji.
Głos zabrał Radny Pan Andrzej Czajkowski – Przewodniczący Komisji ds. Społecznych,
Zdrowia i Bezpieczeństwa.
„Opinia komisji pozytywna. Proszę o przyjęcie.”

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 IX/43/2019 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 IX/44/2019
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat lipski oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, w roku 2019. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Stanisławowi Wajs Przewodniczącemu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji, w celu przedstawienia opinii komisji.
Głos zabrał Radny Pan Stanisław Wajs – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu,
Turystyki i Rekreacji.
„Komisja pozytywnie opiniuje powyższą uchwałę. Proszę o przyjęcie.”
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Następnie 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 IX/44/2019 Rady Powiatu została zatwierdzona w głosowaniu
jawnym. /Głosowało 15-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Przystąpiono do punktu 8-go porządku posiedzenia – sprawy różne-wolne
wnioski.
Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Panią Ninę Siejko Dyrektora SPZ ZOZ
w Lipsku o przedstawienie informacji na temat zmiany planu ratownictwa medycznego dla województwa mazowieckiego, który wchodzi w życie z dniem
1.04.2019 roku.
Dyrektor SPZ ZOZ w Lipsku Pani Nina Siejko w swojej wypowiedzi podkreśliła, iż z dniem 1.04.2019 roku w życie wchodzi nowy plan ratownictwa medycznego dla naszego województwa. Minister Zdrowia w porozumieniu z wojewodą mając na uwadze fakt, że w ochronie zdrowia ciągle brakuje lekarzy, podejmuje decyzję polegająca na tym, że sukcesywnie powoli zaczyna wycofywać
z ratownictwa medycznego lekarzy. W ten sposób chce dostosować system ratownictwa medycznego do wymogów europejskich. W planie uwzględniona jest
zmiana zespołu specjalistycznego /który posiadaliśmy/ na zespół podstawowy.
Główna przyczyna tego stanu to jest brak lekarzy. Wymogi, co do lekarzy są
bardzo wysokie. Nie każdy lekarz może zasiąść do karetki. To musi być specjalista. Lekarze nie chcą jeździć w karetkach, wolą pracować w systemie szpitalnym, czy też w systemie POZ-tu. Ratownik medyczny jest przygotowany do tego,
aby na poziomie podstawowym postawił wstępną diagnozę, zabezpieczył pacjenta i zawieść osobę do palcówki leczniczej, gdzie są lekarze. Mamy bardzo
dobrze wykształconą kadrę w tym zakresie. Podkreśliła dodatkowo, iż będzie
robiła wszystko, aby wszystkie czynności związane z ratowaniem życia były na
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wysokim poziomie. Będziemy mieć I zespół tj.: 24 godzinną karetkę oraz II zespół 12-godzinną karetkę od 800 -2000.
Radny Jerzy Pasek zaznaczył, iż przygotował dwie strony materiału do przeczytania w kontekście interpelacji, którą złożył w dniu 23.01.2019 roku. Podkreślił, iż interpelacje złożyłem w dniu 23.01.br. w sekretariacie Starostwa Powiatowego nie w Biurze Rady Powiatu, ponieważ pracownik był na zwolnieniu
lekarskim. Na odpowiedź przyszło mi czekać aż do 18.02.br., czyli do chwili
opublikowania na stronie BIP. Z treści opublikowanego pisma wynika, że moje
pismo dotarło do BRP po 5-ciu dniach, a do Starosty po 6-ciu dniach. Ustawowy termin udzielenia odpowiedzi na interpelacje radnych to 14 dni. Nie wiem
dlaczego na piśmie widnieje data 8.02.2019r., skoro w internecie umieszczono
w dniu 18.02.br. Czy 10 dni to nie za długo, aby umieścić pismo na stronie starostwa. W odpowiedzi na interpelacje zwraca mi Pan kilkakrotnie uwagę, oraz
przypomina. Kto dał Panu takie prawo, aby pouczać i przypominać. Sam Pan
stwierdza, że zgodnie z ust.12 interpelacje składa się do przewodniczącego rady, który przekazuje ją niezwłocznie staroście, który ma 14 dni na odpowiedź.
Podczas poprzednich obrad komisji i sesji radny Andrzej Czajkowski prosił Pana, aby Pan nie pouczał radnych i nie mówił jak mamy wykonywać mandat
radnego. Nikt takiego prawa Panu nie dał. Jest Pan takim samym radnym jak
pozostali radni to, że jest Pan starostą, to jest wynik stworzenia większości w
radzie. Stwierdza Pan, że jako radny powinienem wiedzieć o zmianie prawa w
kwestii usunięcia z porządku obrad punktu dotyczącego interpelacji i zapytań
radnych, a czy Pan wystąpił z inicjatywą zmiany statutu w tej materii – nie. Czy
udzielił Pan odpowiedzi na interpelacje w ciągu 14 dni – nie. Do dzisiaj nie
udostępnił Pan protokołu z kontroli w DPS, a deklarował Pan w piśmie, że po
animizacji ten protokół zostanie mi udostępniony. W interpelacjach zawarłem
pięć pytań mając nadzieję, że otrzymam wyczerpujące odpowiedzi i dowiemy się
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coś więcej w sposób jawny jak sprawuje władzę nowy starosta. Zamiast skupić
się na merytoryce, Pan chce pokazać : kto tu rządzi. Panie Starosto, czy w jakimś pytaniu obraziłem Pana, czy wykazałem złą wolę. W mojej ocenie – nie.
Świętym prawem radnego jest pytać. Natomiast obowiązkiem starosty jest
udzielić odpowiedzi. Sam Pan deklarował wolę współpracy. Jeżeli chodzi o Pana spotkanie z samorządowcami w sprawie inwestycji drogowych – to nikt nie
chce przekraczać Pana kompetencji – uważam, że planując na pięć lat zadania
do wykonania dobrze byłoby o tym porozmawiać wcześniej. Chcemy współpracować i doradzać, a nie tylko podnosić rękę na sesjach. Inwestycji drogowych
bez zgody rady Pan nie wykona. Pytając o sekretarza, a raczej jego brak robiłem to z troski o urząd, bowiem doskonale wiem jak ważna jest to funkcja. Jeśli
chodzi o odpowiedź na punkt 5-ty to nie chodziło mi o to, aby Pan lub osoba,
która przygotowała odpowiedź cytowała paragrafy z regulaminu, oczekiwałem
krótkiej informacji o tym, czym się zajmuje starosta. Proszę o otwarcie się na
współpracę w Radą Powiatu.
Radny Andrzej Czajkowski zaznaczył, iż pragnie odnieść się do sytuacji, która miała miejsce na posiedzeniu Komisji ds. Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa. Wczoraj komisja miała swoje posiedzenie i w trakcie posiedzenia zauważyłem, że na sali jest osoba, której nie znam. Pomyślałem, że jest to pracownik np. Inspekcji Weterynaryjnej. Komisja jest wewnętrznym organem Rady
Powiatu. Jeżeli ktoś występuje na jej posiedzeniu, to bywa tak, że dla zaopiniowania sprawozdań jest to kierownik jednostki itd. Nie jest zwyczajem, aby w
posiedzeniu komisji brały udział osoby z zewnątrz. W wyjątkowych sytuacjach
przewodniczący komisji powinien wiedzieć, kto bierze udział w posiedzeniu.
Pan Jerzy Pasek poinformował mnie, iż jest to pan Łyjak właściciel apteki.
W trakcie posiedzenia przywitałem go. Pan Łyjak oświadczył, że został zaproszony na posiedzenie komisji przez starostę. Pragnę zwrócić uwagę, że to prze-
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wodniczący zaprasza na posiedzenie komisji. Przed posiedzeniem komisji
otrzymałem informację /notatkę/ z odbytego spotkania pana Starosty z udziałem
wiceprzewodniczących rady z właścicielami aptek. Pragnę przypomnieć, iż Komisja ds. Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa wnioskowała o wszczęcie
postepowania w celu przygotowania projektu uchwały obejmującej dyżury nocne. Na komisji rozmawiałem z panem Łyjakiem, który stoi /podobnie jak wszyscy aptekarze/ na gruncie praktyki.
Radny Stanisław Wajs zwrócił się z prośbą, aby przed sesją nadzwyczajną,
pomimo informacji przesyłanej e-mailem informować radnych SMS-em lub telefonicznie.
Przewodniczący Rady poinformował, iż jest prośba ze strony Zarządu Powiatu, aby sesje odbywały się w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca.
Starosta Lipski udzielając odpowiedzi zaznaczył, iż jeżeli chodzi o sprawę
propozycji Zarządu odnośnie zwołania sesji na ostatni dzień roboczy miesiąca
– do 20-go dnia miesiąca kierownicy jednostek zgłaszają zmiany w budżecie.
Zarząd Powiatu powinien mieć dwa dni, aby to wszystko obrobić – przeanalizować. Następnie 7 dni musimy mieć, aby materiały dotarły do radnych. Jeżeli
po posiedzeniu Zarządu powiatu wpłynie pismo o zmiany w budżecie, propozycja nasza jest taka, aby to motywował kierownik jednostki, który tą propozycję
/zmiany zgłasza. To usprawni pracę w księgowości. Następnie odniósł się do
wypowiedzi radnych. Panie Radny Andrzeju Czajkowski, czym jest Pana wystąpienie w dniu dzisiejszym, przecież o tym rozmawialiśmy i mówiłem, że to ja
zaprosiłem pana Łyjaka na posiedzenie komisji. Spotkanie z aptekarzami było
zwołane na wniosek Komisji ds. Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa, aby
ustalić kierunek działania. Przejęliśmy stanowisko jako Rada Powiatu, iż prawo
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jest „dziurawe” w tym zakresie i aby ustawodawca ustosunkował się do tego.
Natomiast chcieliśmy też wysłuchać drugą stronę. Mógłbym mieć pretensję dlaczego składając propozycję do takiego działania zarządu nie było Pana na tym
spotkaniu. Wiedziałby Pan, że to Pan Łyjak – przedstawiciel wytypowany przez
aptekarzy. Komisje przecież są otwarte i każdy ma praw uczestniczyć. Gdyby tu
dzisiaj, ktoś chciał przyjść nie musiałby Pan go znać – bo ma prawo. Notatkę ze
spotkania otrzymał Pan przed posiedzeniem komisji.
Jeżeli chodzi o wypowiedź Pana Jerzego Paska – ustawa o samorządzie powiatowym mówi: w wykonaniu mandatu radnego radny ma prawo jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób do uzyskiwania informacji, materiałów,
wstępu do pomieszczeń w których znajdują się te materiały. Pan żąda ode mnie
teraz, abym kserował tony akt, przecież ma Pan prawo wejść i mieć wgląd do
tych materiałów – nikt tego Panu nie odbiera. Pan jako burmistrz podwójnych
kadencji powinien o tym wiedzieć. To ja jako młody starosta chciałbym korzystać z waszego doświadczenia, bo to Panowie byliście włodarzami w swoich
gminach. Chcę powiedzieć słowa Pana Paska, które mnie zbulwersowały: „To
jest tak – polityka zdominuje ludzi i odbiera rozum, a mam na myśli tych polityków, którzy zasiedli w Radzie Powiatu.” Kto uprawia politykę i gdzie? Najlepiej jeszcze za plecami osób, których nie ma bo to wtedy każdy jest odważny.
Mówił Pan różne rzeczy, ale jedna rzecz mnie bulwersuje. Pan jako radny tej
rady mówi, iż jesteśmy nie merytoryczni, czyli mówi Pan również o sobie w ten
sposób. Pana wypowiedź, iż środki przekazane na szpital, to nie była inicjatywa
zarządu rządzącej koalicji, tylko te 450 tys. zł było zaproponowane przez radnych nie uczestniczących w koalicji rządzącej. Ja nie widzę tu koalicji rządzącej
– tylko widzę tu grupę 15-stu odpowiedzialnych za powiat radnych. Pragnę
również Panu przypomnieć, iż został Pan radnym 5.12.2018 roku, wtedy złożył
Pan ślubowanie. Natomiast 26.11.2018 roku byliśmy z panią Poseł na Sejm RP
Anną Kwiecień u pana dyrektora Narodowego Funduszu Zdrowia i o tych kwo-
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tach rozmawialiśmy. W dniu 30.11.2018 roku rozmowa toczyła się w innym
gremium posłów PiS. Jest to do weryfikacji w moich sprawozdaniach z działalności zarządu.
Radny Radosław Drąg zwrócił się z pytaniem do Starosty Lipskiego: czy wójt
gminy Sienno podpisał umowę na 10% finansowanie drogi Jawor Solecki –
Sienno.
Starosta Lipski Sławomir Śmieciuch udzielając odpowiedzi zaznaczył, iż po
sesji Rady Powiatu jedzie do wójta gminy Sienno z gotowym dokumentem do
podpisu. Jeżeli wójt nie podpisze porozumienia – to inwestycja nie będzie realizowana. Mamy czas do 12.04.br.
Po dalszej krótkiej dyskusji /dostępnej na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Lipsku/ Przewodniczący Rady Powiatu Pan Józef Sosnowski poinformował, iż został wyczerpany porządek obrad IX sesji Rady Powiatu
w Lipsku VI kadencji. Obrady zostały zamknięte.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła
na podstawie nagrania
Przewodniczący Rady Powiatu
...........................................
Józef Sosnowski

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