PROTOKÓŁ Nr XII/2019
z XII sesji Rady Powiatu w Lipsku VI kadencji
odbytej w dniu 31 maja 2019 roku
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipsku
w godz.1000- 1130

Przewodniczący Rady Powiatu Józef Sosnowski powitał radnych oraz wszystkich obecnych na obradach XII sesji Rady Powiatu w Lipsku VI kadencji.
W sesji uczestniczy 13-stu radnych.
Przewodniczący Rady Powiatu pogratulował Skarbnikowi powiatu Pani Grażynie Maryniak - Gawrylik, zajęcia III miejsca w kategorii powiat do 60 tys.
mieszkańców, w ogólnopolskim rankingu „Skarbnik Samorządu” organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna, pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Związku Miast
Polskich i Związku Powiatów Polskich.
Następnie 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2019-2024 - projekt uchwały Nr XII/49/2019 Rady Powiatu;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019 - projekt uchwały
Nr XII/50/2019 Rady Powiatu;

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 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 - projekt uchwały Nr XII/51/2019 Rady Powiatu;
8. Sprawy różne – wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Prowadzący obrady przystąpił do głosowania porządku obrad. Radni głosowali
za pomocą urządzeń umożliwiających głosowanie elektroniczne.
Porządek obrad XII sesji Rady Powiatu VI kadencji został zatwierdzony
jednogłośnie w głosowaniu jawnym. /Głosowało 13-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 XI sesji Rady Powiatu VI kadencji tj. z dnia 30 kwietnia 2019
roku.
Za przyjęciem głosowało 13-stu radnych.
Protokół z XI sesji Rady Powiatu VI kadencji został zatwierdzony w głosowaniu jawnym. /Głosowało 13-stu radnych. 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 Wicestarostę Powiatu Panią Marię Węgrzecką
o przedstawienie sprawozdania starosty z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu Powiatu.
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Wicestarosta – Maria Węgrzecka odczytała sprawozdanie starosty z wykonania
uchwał Rady i pracy Zarządu Powiatu – sprawozdanie stanowi załącznik do
protokołu.
Przystąpiono do punktu 5-go porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 20192024.
Przewodniczący Rady Powiatu udzielił głosu Pani Skarbnik, w celu przedstawienia projektu uchwały Nr XII/49/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2019-2024.
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Nr XII/49/2019 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.
„Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Komisja na posiedzeniu wspólnym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. W imieniu komisji 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 projekt uchwały. 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.
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Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13- stu radnych.
Uchwała Nr XII/49/2019 Rady Powiatu została zatwierdzona w głosowaniu
jawnym. /Głosowało 13-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Przystąpiono do punktu 6-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 XII/50/2019 w sprawie zmian w budżecie powiatu
na rok 2019.
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Nr XII/50/2019 w sprawie zmian
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.
„Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały przedstawiony przez panią Skarbnik. W imieniu komisji wnioskuję o przyjęcie uchwały.”

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 projekt uchwały. 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 13- stu radnych.
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Uchwała Nr XII/50/2019 Rady Powiatu została zatwierdzona jednogłośnie
w głosowaniu jawnym. /Głosowało 13-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Przystąpiono do punktu 7-go porządku obrad – podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 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.
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. W imieniu komisji wnioskuję o przyjęcie
uchwały.”

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 projekt uchwały. 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 13- stu radnych.
Uchwała Nr XII/51/2019 Rady Powiatu została zatwierdzona jednogłośnie
w głosowaniu jawnym. /Głosowało 13-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
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Przystąpiono do punktu 8-go porządku posiedzenia – sprawy różne - wolne
wnioski.
Przewodniczący Rady poinformowała, iż do Biura Rady Powiatu wpłynęło
pismo Zarządu Powiatu Nr AG.272.1.8.2019 z dnia 31.05.2019 r. dotyczące
wyznaczenia biegłego rewidenta do zbadania bilansu SPZ ZOZ w Lipsku.
Pismo stanowi załącznik do protokołu.

Do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 Samodzielnego
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej wyznaczono:
Kancelarię Biegłych Rewidentów „Audyt-Plus” Sp. z o.o.
ul. Wrzesińska 4/2, 31-031 Kraków
za kwotę 12.300,00 zł /brutto/.

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Józef Sosnowski złożył wszystkim
pracownikom Starostwa Powiatowego, samorządowcom oraz radnym najlepsze
życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.

Radny Antoni Ćwikliński zwrócił się z prośbą do Dyrektora PZDP w Lipsku
Pana Andrzeja Zemeły o dokończenie prac związanych z remontem poboczy na
drogach powiatowych, na terenie gminy Sienno.
Dyrektor Andrzej Zemła udzielając odpowiedzi zaznaczył, iż przeprowadzono
rozmowy z dyrekcją |PZDP w Kozienicach. Jest dobra wola, aby pożyczyli nam
ścinarke do poboczy. Prace zostaną przeprowadzone na jesieni.
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Radny Stanisław Wajs prosił o wyjaśnienie: czy do Rady Powiatu wpłynęło
pismo z Gminy Ciepielów dotyczące dróg, dotyczące tego, że Rada Powiatu lekceważy Radę Gminy Ciepielów.
Przewodniczący Rady Powiatu udzielając odpowiedzi zaznaczył, iż do Rady
Powiatu wpłynęło pismo od Przewodniczącego Rady Gminy Ciepielów z dnia
7 maja 2019 roku. Każdy z radnych ma możliwość zapoznania się z tym pismem.
Wszystkie pisma, które wpływają do Rady Powiatu są do dyspozycji radnych.
Następnie odczytał ww. pismo, które stanowi załącznik do protokołu.
Następnie odbyła się szeroka dyskusja /dostępna na stronie internetowej urzędu/.
Radny Artur Dygas zwrócił się z pytaniem do Dyrektora PZDP w Lipsku Pana
Andrzeja Zemeły: czy aktualnie PZDP prowadzi prace projektowe /jeżeli chodzi
o odcinki dróg/ na terenie Miasta i Gminy Lipsko.
Dyrektor PZDP w Lipsku Pan Andrzej Zemeła udzielając odpowiedzi zaznaczył, iż nie prowadzimy aktualnie prac projektowych na terenie Miasta i Gminy
Lipsko. Mamy drogi samorządowe – chcemy złożyć wnioski nie w ramach przebudowy dróg, tylko w ramach remontu.
Radny Jan Cyran poruszył kwestię przeprowadzonych ostatnio oprysków lasów. Prosił o wyjaśnienie: czy starostwo wiedziało, że będą wykonywane takie
zabiegi. Kolejne pytanie dotyczyło działki położonej w miejscowości Daniszów
o powierzchni ponad 4 hektary. Podkreślił, iż jest to działka odrolniona, na której mogą być prowadzone inwestycje. Czy starostwo dysponuje taką działką, czy
jest uregulowana spawa własności gruntu.
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Wicestarosta Pani Maria Węgrzecka wyjaśniając podkreśliła, iż w tym momencie nie może udzielić odpowiedzi na poruszone przez radnego sprawy, ponieważ nie wszystkie pisma do niej wpływają. Po sesji, możemy dowiedzieć się
wszystkiego udając się do odpowiedniego wydziału starostwa.
Przewodniczący Rady poinformował, iż posiada informację od starosty, że
działka o której mówił rany Cyran jest wystawiona na sprzedaż przez skarb państwa. Były prowadzone rozmowy, aby skarb państwa odstąpił od tej decyzji.
Prognozy na dzień dzisiejszy są nie pomyślne – raczej ta działka zostanie wystawiona do przetargu.
Komendant PSP w Lipsku Tomasz Krzyczkowski złożył radnym Rady Powiatu najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.
Następnie poruszył problem dotyczący drogi krajowej 79 połączonej z drogą
wojewódzka 747, czyli Lipsko. Skrzyżowanie to nie jest oświetlone, co stwarza
poważne zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Jest zarządca drogi
krajowej, gdzie w porozumieniu z zarządcą drogi wojewódzkiej trzeba to oświetlenie uruchomić.
Przewodniczący Rady Powiatu Pan Józef Sosnowski poinformował, iż został wyczerpany porządek obrad XII sesji Rady Powiatu w Lipsku VI kadencji. Obrady zostały zamknięte.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Małgorzata Szmit

Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski
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