PROTOKÓŁ Nr XIII/2019
z XIII sesji Rady Powiatu w Lipsku VI kadencji
odbytej w dniu 28 czerwca 2019 roku
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipsku
w godz.1000- 1310

Przewodniczący Rady Powiatu Józef Sosnowski powitał radnych oraz wszystkich obecnych na obradach XIII sesji Rady Powiatu w Lipsku VI kadencji.
W sesji uczestniczy 15-stu radnych.
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. Sprawozdanie z realizacji zadań Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2018r.
6. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku – projekt
uchwały Nr XIII/52/2019 Rady Powiatu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Lipsku – projekt uchwały Nr XIII/53/2019 Rady Powiatu.
9. Raport o stanie powiatu – debata.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Lipsku wotum zaufania - projekt uchwały Nr XIII/54/2019 Rady Powiatu.

11. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2018 rok – przedstawienie
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu.
12. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipsku – przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku
Komisji Rewizyjnej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
wykonania budżetu za 2018 rok i sprawozdania finansowego - projekt uchwały Nr
XIII/55/2019 Rady Powiatu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok projekt uchwały Nr XIII/56/2019 Rady Powiatu.
15. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Lipsku za 2018 rok.
16. Informacja o działalności Biura Powiatowego ARiMR oraz Terenowego Zespołu Doradców w Lipsku w 2018 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2019-2024 - projekt uchwały Nr XIII/57/2019 Rady Powiatu;
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019 - projekt uchwały
Nr XIII/58/2019 Rady Powiatu;
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.
Jana Pawła II w Lipsku – projekt uchwały Nr XIII/59/2019 Rady Powiatu.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Solcu nad Wisłą – projekt uchwały Nr XIII/60/2019 Rady Powiatu.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Siennie – projekt uchwały Nr XIII/61/2019 Rady Powiatu.
22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Lipskiego, od dnia 1
września 2019 roku – projekt uchwały Nr XIII/62/2019 Rady Powiatu.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Związek Samorządów
Polskich – projekt uchwały Nr XIII/63/2019 Rady Powiatu
24. Sprawy różne – wolne wnioski.
25. Zamknięcie obrad.
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Prowadzący obrady przystąpił do głosowania porządku obrad. Radni głosowali
za pomocą urządzeń umożliwiających głosowanie elektroniczne.
Porządek obrad XIII 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 mianowicie 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 XII sesji Rady Powiatu VI kadencji tj. z dnia 31 maja 2019
roku.
Za przyjęciem głosowało 15-stu radnych.
Protokół z XII 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 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.
Starosta – Sławomir Śmieciuch przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
Rady i pracy Zarządu Powiatu – sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Przystąpiono do realizacji punktu 5-go – sprawozdanie z realizacji zadań
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
za 2018 rok.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji ds. Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa, w celu przedstawienia opinii komisji, co do
materiału.
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Zabrał głos Pan Andrzej Czajkowski – Przewodniczący Komisji ds. Społecznych, Zdrowia i
Bezpieczeństwa.
„ Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Komisja ds. Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa
na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu, Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Proszę
o przyjęcie.”

Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do punktu 6-go porządku
posiedzenia – Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
Udzielił głosu Pani Marii Chmielnickiej – Dyrektorowi SPZ ZOZ w Lipsku,
w celu przedstawienia sprawozdania.
Pan Maria Chmielnicka w swojej wypowiedzi podkreśliła, iż sprawozdanie
finansowe przedstawi gł. księgowa szpitala, bowiem jest to sprawdzanie za
2018 rok.
Główna księgowa SPZ ZOZ w Lipsku Pani Danuta Miżejewska szczegółowo
omówiła sprawozdanie szpitala za 2018 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik
do protokołu. Podkreśliła, iż sytuacja finansowa szpitala za 2018 rok jest trudna. Suma uzyskanych przychodów wyniosła 37.489.429,39 zł. Natomiast koszty
wyniosły 40.367.217,68 zł. Rok 2018 zamknął się stratą 2.877.788,29 zł.
Ze względu na trudną sytuację finansową zakładu na dzień 31.12.2018 r.
wystąpiły zobowiązania wobec ZUS z tytułu nieprzekazanych składek w łącznej
wysokości 1.447.889,13 zł.
Przystąpiono do punktu 7-go porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
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.
„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 15- stu radnych.
Uchwała Nr XIII/52/2019 Rady Powiatu została zatwierdzona jednogłośnie
w głosowaniu jawnym. /Głosowało 15-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Przystąpiono do punktu 8-go porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie
powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście Lipskiemu w celu przedstawienia
projektu uchwały.
Starosta Lipski Sławomir Śmieciuch przedstawiając projekt uchwały zaznaczył,
iż jest to standardowy dokument wynikający z przepisów prawa. W skład komisji wchodzi przedstawiciel lekarzy, przedstawiciel rady społecznej oraz czterech
przedstawicieli podmiotu tworzącego. Na przewodniczącego komisji zgłaszam
sekretarza Mateusza Kaproń.
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.
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Uchwała Nr XIII/53/2019 Rady Powiatu została zatwierdzona jednogłośnie
w głosowaniu jawnym. /Głosowało 15-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Przystąpiono do punktu 9-go porządku obrad – raport o stanie powiatu debata.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście Lipskiemu w celu przedstawienia
Raportu o stanie Powiatu Lipskiego w 2018 roku.
Starostwa Lipski Sławomir Śmieciuch szeroko przedstawił Raport o stanie Powiatu Lipskiego w 2018 roku, który stanowi załącznik do protokołu. Wystąpienie
starosty dostępne jest na stronie internetowej urzędu.

Po zakończeniu wystąpienia Starosty Lipskiego przewodniczący otworzył dyskusję.
Radny Paweł Niedziela wyraził przekonanie, iż w raporcie zabrakło informacji
o ilości dróg powiatowych na terenie powiatu.
Starosta Lipski udzielając odpowiedzi podkreślił, iż w powiecie lipskim mamy
300km dróg. Wszystkie gminy wchodzące w skład powiat mają również około
300 km dróg gminnych.
Ponieważ nie zgłoszono akcesu do dyskusji prowadzący posiedzenie przystąpił do punktu 10-go – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi
Powiatu w Lipsku wotum zaufania.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Lipsku wotum zaufania. 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.
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Uchwała Nr XIII/54/2019 Rady Powiatu została zatwierdzona jednogłośnie
w głosowaniu jawnym. /Głosowało 15-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Starosta Lipski Sławomir Śmieciuch w imieniu Zarządu Powiatu podziękował
radnym za udzielenie wotum zaufania.
Przystąpiono do punktu 11-go porządku obrad – Sprawozdanie Zarządu
Powiatu z wykonania budżetu za 2018 rok – przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Grażynie Maryniak Skarbnikowi Powiatu w celu przedstawienia sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2018 rok.
Pani Grażyna Maryniak Skarbnik Powiatu przedstawiła sprawozdanie
Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2018 rok – sprawozdanie stanowi
załącznik do protokołu.
Następnie przedstawiła uchwałę Nr Ra.117.2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2019 r.
w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Lipsku sprawozdaniu
z wykonania budżetu za rok 2018 – uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Po zakończeniu wystąpienia Pani Skarbnik, prowadzący posiedzenia udzielił
głosu Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu.
Zabrał głos Radny Jerzy Pasek – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu.
„ Szanowni Państwo! Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu, Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu na wspólnym posiedzeniu analizowała sprawozdanie. Opinia komisji pozytywna. W imieniu komisji wnoszę o przyjęcie. ”

Przystąpiono do punktu 12-go porządku obrad – wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipsku – przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej.
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Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, w celu przedstawienia uchwały Nr 1/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipsku z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie wniosku o udzielenie Zarządowi Powiatu w Lipsku absolutorium.
Przewodniczący Komisji przedstawił uchwałę Nr 1/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipsku z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie wniosku
o udzielenie Zarządowi Powiatu w Lipsku absolutorium – uchwała stanowi załącznik do protokołu. Podkreślił, iż Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Lipsku
po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu
za 2018 rok wraz z opinią Nr Ra.117.2019 Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2019 roku o tym sprawozdaniu, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego
wnioskuje o udzielenie Zarządowi Powiatu w Lipsku absolutorium za 2018 rok.
Przewodniczący Rady Józef Sosnowski odczytał uchwałę Nr Ra.244.2019
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

dnia

12 czerwca 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Lipskiego w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium
z wykonania budżetu za rok 2018 – uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przystąpiono do punktu 13-go porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu
za 2018 rok i sprawozdania finansowego.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu za 2018 rok i sprawozdania finansowego. 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.
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Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15- stu radnych.
Uchwała Nr XIII/55/2019 Rady Powiatu została zatwierdzona jednogłośnie
w głosowaniu jawnym. /Głosowało 15-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Przystąpiono do punktu 14-go porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. 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 XIII/56/2019 Rady Powiatu została zatwierdzona jednogłośnie
w głosowaniu jawnym. /Głosowało 15-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Ustawowa liczba radnych Rady Powiatu w Lipsku wynosi 15-stu.
Starosta Lipski Sławomir Śmieciuch w imieniu Zarządu Powiatu podziękował
radnym za udzielenie absolutorium.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach do godz. 12 15.
Po przewie wznowiono obrady i przystąpiono do punktu 15-go porządku
obrad – sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lipsku za 2018 rok.
W sesji uczestniczy 15-stu radnych.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Mateuszowi Marcinko – przedstawicielowi Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lipsku, w celu
przedstawienia sprawozdania.

9

Pan Mateusz Marcinko – przedstawiciel Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2018 – sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Promocji Powiatu, w celu przedstawienia opinii komisji, co do sprawozdania.
Zabrał głos Radny Jerzy Pasek – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu.
„ Szanowni Państwo! Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu, Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu na wspólnym posiedzeniu omawiała materiał.
Opinia komisji pozytywna. W imieniu połączonych komisji wnoszę o przyjęcie. ”

Pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi lub pytania co do przedstawionego
sprawozdania. Ponieważ nie stwierdzono, prowadzący posiedzenie przystąpił
do głosowania imiennego nad sprawozdaniem.
Za przyjęciem sprawozdania głosowało 15- stu radnych.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lipsku zostało przyjęte jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Przystąpiono do punktu 16-go porządku obrad – informacja o działalności
Biura Powiatowego ARiMR oraz Terenowego Zespołu Doradców w Lipsku
w 2018 roku.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Mirosławowi Urbanek – Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR w Lipsku, w celu przedstawienia informacji.
Pan Mirosław Urbanek – Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Lipsku
zapoznał radnych Rady Powiatu z informacją o działalności Biura Powiatowego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lipsku za 2018r. – informacja stanowi załącznik do protokołu.
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Ponieważ na sesji był nieobecny Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa
Rolniczego Pan Kamil Węgłowski, a materiał został szczegółowo omówiony na
wspólnym posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu,
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu Przewodniczący Rady
Powiatu udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Finansów, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu, w celu przedstawienia opinii komisji, co do przedłożonych informacji.
Zabrał głos Radny Jerzy Pasek – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu.
„ Szanowni Państwo! Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu, Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu na wspólnym posiedzeniu omawiała materiał.
Opinia komisji pozytywna. W imieniu połączonych komisji wnoszę o przyjęcie. ”

Pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi lub pytania co do przedstawionej
informacji. Ponieważ nie stwierdzono, prowadzący posiedzenie przystąpił do
głosowania imiennego nad informacjami.
Za przyjęciem informacji głosowało 15- stu radnych.
Informacja o działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Lipsku za 2018 rok oraz informacja o działalności Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Lipsku za 2018 rok
została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Przystąpiono do punktu 17-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 XIII/57/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2019-2024.
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Nr XIII/57/2019 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2019-2024–
uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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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 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 XIII/57/2019 Rady Powiatu została zatwierdzona w głosowaniu jawnym. /Głosowało 15-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik do protokołu.
Przystąpiono do punktu 18-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 XIII/58/2019 w sprawie zmian w budżecie powiatu
na rok 2019.
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Nr XIII/58/2019 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.”
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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 15- stu radnych.
Uchwała Nr XIII/58/2019 Rady Powiatu została zatwierdzona jednogłośnie
w głosowaniu jawnym. /Głosowało 15-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Przystąpiono do punktu 19-go porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II
w Lipsku.
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.
„Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Komisja na posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała
trzy projekty uchwał dotyczące zmiany nazwy zespołów szkół ponadgimnazjalnych. W imieniu
komisji wnioskuję o przyjęcie uchwał.”

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 XIII/59/2019 Rady Powiatu została zatwierdzona jednogłośnie
w głosowaniu jawnym. /Głosowało 15-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
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Przystąpiono do punktu 20-go porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą.
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 XIII/60/2019 Rady Powiatu została zatwierdzona jednogłośnie
w głosowaniu jawnym. /Głosowało 15-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Przystąpiono do punktu 21-go porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie .
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 XIII/61/2019 Rady Powiatu została zatwierdzona jednogłośnie
w głosowaniu jawnym. /Głosowało 15-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Przystąpiono do punktu 22-go porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych
mających siedzibę na obszarze Powiatu Lipskiego, od dnia 1 września 2019
roku .
Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Stanisławowi Wajs Przewodniczącemu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w celu przedstawienia opinii komisji.
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Głos zabrał Radny Pan Stanisław Wajs – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu,
Turystyki i Rekreacji.
„Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Komisja na posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały. W imieniu komisji wnioskuję o przyjęcie uchwały.”

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 XIII/62/2019 Rady Powiatu została zatwierdzona jednogłośnie
w głosowaniu jawnym. /Głosowało 15-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Przystąpiono do punktu 23-go porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich.
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! Uchwała była procedowana na posiedzeniu komisji.
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 15- stu radnych.
Uchwała Nr XIII/63/2019 Rady Powiatu została zatwierdzona jednogłośnie
w głosowaniu jawnym. /Głosowało 15-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
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Przystąpiono do punktu 24-go porządku posiedzenia – sprawy różne - wolne
wnioski.
Ponieważ nie stwierdzono chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący
Rady Powiatu Pan Józef Sosnowski poinformował, iż został wyczerpany
porządek obrad XIII sesji Rady Powiatu w Lipsku VI kadencji. Obrady
zostały zamknięte.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski

Protokołowała
Małgorzata Szmit
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