PROTOKÓŁ Nr XI/2019
z XI sesji Rady Powiatu w Lipsku VI kadencji
odbytej w dniu 30 kwietnia 2019 roku
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipsku
w godz.900- 1000

Przewodniczący Rady Powiatu Józef Sosnowski powitał radnych oraz wszystkich obecnych na obradach XI sesji Rady Powiatu w Lipsku VI kadencji.
W sesji uczestniczy 15-stu radnych.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi lub propozycje, co do przesłanego
radnym porządku obrad. Ponieważ uwag nie stwierdzono, prowadzący posiedzenie przedstawił porządek obrad.
1. Otwarcie sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu.
5. Sprawozdanie z działalności za 2018 rok Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.
6. Sprawozdanie z działalności za 2018 rok Domu Pomocy Społecznej w Lipsku.
7. Sprawozdanie z działalności za 2018 rok Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku.
8. Sprawozdanie z działalności za 2018 rok Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaziskach.
9. Sprawozdanie z działalności za 2018 rok Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie.
10. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w
2018 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego
na lata 2019-2024 - projekt uchwały Nr XI/47/2019 Rady Powiatu;

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019 - projekt uchwały Nr
XI/48/2019 Rady Powiatu.
13. Sprawy różne – wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Prowadzący obrady przystąpił do głosowania porządku obrad. Radni głosowali
za pomocą urządzeń umożliwiających głosowanie elektroniczne.
Porządek obrad XI 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
nad protokołem z X sesji Rady Powiatu VI kadencji tj. z dnia 10 kwietnia 2019
roku.
Za przyjęciem głosowało 14-stu radnych.
Protokół z X sesji Rady Powiatu VI kadencji został zatwierdzony w głosowaniu jawnym. /Głosowało 14-stu radnych. Jeden radny nie brał udziału
w głosowaniu/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Przystąpiono do punktu 4-go porządku obrad – sprawozdanie Starosty
z realizacji uchwał Rady Powiatu i 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
za 2018 rok Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.
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 /po zaakceptowaniu trzech poprawek/ 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 działalności za rok 2018 Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Lipsku zostało przyjęte jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
/Głosowało 15-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do
protokołu.
Przystąpiono do punktu 6-go porządku obrad – sprawozdanie z działalności
za 2018 rok Domu Pomocy Społecznej w Lipsku.
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.
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Za przyjęciem głosowało 15- stu radnych.
Sprawozdanie z działalności za rok 2018 Domu Pomocy Społecznej w Lipsku zostało przyjęte jednogłośnie w głosowaniu jawnym. /Głosowało 15-stu
radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Przystąpiono do punktu 7-go porządku obrad – sprawozdanie z działalności
za 2018 rok Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku.
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 działalności za rok 2018 Powiatowego Środowiskowego
Domu Samopomocy w Lipsku zostało przyjęte jednogłośnie w głosowaniu
jawnym. /Głosowało 15-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Przystąpiono do punktu 8-go porządku obrad – sprawozdanie z działalności
za 2018 rok Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaziskach.
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.”
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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 działalności za rok 2018 Powiatowego Środowiskowego
Domu Samopomocy w Łaziskach zostało przyjęte jednogłośnie w głosowaniu jawnym. /Głosowało 15-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik do protokołu.
Przystąpiono do punktu 9-go porządku obrad – sprawozdanie z działalności
za 2018 rok Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Siennie.
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 działalności za rok 2018 Powiatowego Zespołu Placówek
Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie zostało przyjęte jednogłośnie w głosowaniu jawnym. /Głosowało 15-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania
stanowi załącznik do protokołu.
Przystąpiono do punktu 10-go porządku obrad – sprawozdanie z realizacji
Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2018 roku.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Andrzejowi Czajkowskiemu Przewodniczącemu Komisji ds. Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa, w celu
przedstawienia opinii komisji.
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Głos zabrał Radny Pan Andrzej Czajkowski – Przewodniczący Komisji ds. Społecznych,
Zdrowia i Bezpieczeństwa.
„Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. Proszę o przyjęcie.”

Następnie 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 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 realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2018 roku zostało przyjęte jednogłośnie w głosowaniu jawnym. /Głosowało 15-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Przystąpiono do punktu 11-go porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata
2019-2024.
Przewodniczący Rady Powiatu udzielił głosu Pani Skarbnik, w celu przedstawienia projektu uchwały Nr XI/47/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2019-2024.
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Nr XI/47/2019 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.
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Głos zabrał Radny Pan Jerzy Pasek – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Finansów, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu.
„Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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 nad projektem uchwały.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15- stu radnych.
Uchwała Nr XI/47/2019 Rady Powiatu została zatwierdzona w głosowaniu
jawnym. /Głosowało 15-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Przystąpiono do punktu 12-go porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019.
Przewodniczący Rady Powiatu udzielił głosu Pani Skarbnik, w celu przedstawienia projektu uchwały Nr XI/48/2019 w sprawie zmian w budżecie powiatu
na rok 2019.
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Nr XI/48/2019 w sprawie zmian
w budżecie powiatu na rok 2019 – uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Przedstawiła również zmiany do projektu uchwały.
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.
„Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały z uwzględnieniem zmian przedstawionych
przez panią Skarbnik. W imieniu komisji wnioskuję o przyjęcie uchwały.”

Przewodniczący zapytał, czy są uwagi lub pytania, co do przedstawionego projektu uchwały.
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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 XI/48/2019 Rady Powiatu została zatwierdzona jednogłośnie
w głosowaniu jawnym. /Głosowało 15-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Przystąpiono do punktu 13-go porządku posiedzenia – sprawy różne - wolne
wnioski.
Radny Radosław Drąg prosił o wyjaśnienie przez Starostę Lipskiego na jakim
etapie jest budowa drogi powiatowej od drogi krajowej 79 do fizjoterapii
w Pcinie.
Odpowiedzi w imieniu starosty udzielił Dyrektor PZDP w Lipsku Pan Andrzej
Zemeła. Jest złożony wniosek na jeden odcinek drogi /około 300m/ do Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego o dotacje. Jest również złożona propozycja do wójta gminy Ciepielów – odpowiedzi brak.
Radny Stanisław Wajs w swojej wypowiedzi zaznaczył, iż otrzymał pismo od
wójta gminy Ciepielów, że dysponuje kwotą 1mln 400tys.zł. i oferuje staroście
współpracę. Pan starosta odpowiedział, iż jest usatysfakcjonowany.
Starosta Lipski udzielając odpowiedzi zaznaczył, iż radni z terenu gminy Ciepielów otrzymali pismo jakie zostało wystosowane do wójta gminy. Tam jest
wszystko jasno napisane. Cieszę się, że wójt oferuje kwotę 1mln 400tys.zł i proponuje inwestycje na terenie gminy Ciepielów, abyśmy dokończyli w całości
drogę do Pcina. Czekamy na odpowiedź od wójta.
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Przewodniczący Rady Powiatu Pan Józef Sosnowski poinformował, iż został wyczerpany porządek obrad XI 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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