PROTOKÓŁ Nr XV/2019
z XV sesji Rady Powiatu w Lipsku VI kadencji
odbytej w dniu 30 sierpnia 2019 roku
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipsku
w godz.1300- 1420
Przewodniczący Rady Powiatu Józef Sosnowski powitał radnych oraz wszystkich obecnych na obradach XV sesji Rady Powiatu w Lipsku VI kadencji.
W sesji uczestniczy 13-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. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Lipsko w roku 2019 - projekt uchwały Nr XV/67/2019 Rady Powiatu;
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia „Lipskie Forum
Kobiet” z siedziba w Lipsku ul. Przemysłowa 4B/27 - projekt uchwały Nr XV/68/2019
Rady Powiatu;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2019-2024 - projekt uchwały Nr XV/69/2019 Rady Powiatu;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019 - projekt uchwały
Nr XV/70/2019 Rady Powiatu;
8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły
Policealnej dla Dorosłych w Lipsku, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku - projekt uchwały Nr XV/71/2019 Rady Powiatu;

9.

Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych
w Lipsku, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II
w Lipsku - projekt uchwały Nr XV/72/2019 Rady Powiatu;

10. Podjęcie

uchwały

w

sprawie

stwierdzenia

przekształcenia

dotychczasowej

Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Solcu nad Wisłą, wchodzącej w skład Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą - projekt uchwały Nr XV/73/2019 Rady
Powiatu;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipski - projekt uchwały Nr XV/74/2019 Rady Powiatu.
12. Zamkniecie obrad.

Prowadzący obrady przystąpił do głosowania porządku obrad. Radni głosowali
za pomocą urządzeń umożliwiających głosowanie elektroniczne.
Porządek obrad XV 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 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 XIV sesji Rady Powiatu VI kadencji tj. z dnia 29 lipca 2019
roku.
Za przyjęciem głosowało 13-stu radnych.
Protokół z XIV sesji Rady Powiatu VI kadencji został zatwierdzony w głosowaniu jawnym. /Głosowało 13-stu radnych. Imienny wykaz głosowania
stanowi załącznik do protokołu.
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Przystąpiono do punktu 4-go porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Lipsko w roku 2019.
Przewodniczący Rady Powiatu udzielił głosu Pani Skarbnik, w celu przedstawienia projektu uchwały Nr XV/67/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Lipsko w roku 2019.
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Nr XV/67/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Lipsko w roku 2019 – 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 13- stu radnych.
Uchwała Nr XV/67/2019 Rady Powiatu została zatwierdzona w głosowaniu
jawnym. /Głosowało 13-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Przystąpiono do punktu 5-go porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie
udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia „Lipskie Forum Kobiet” z siedzibą
w Lipsku ul. Przemysłowa 4B/27.
Przewodniczący Rady Powiatu udzielił głosu Pani Skarbnik, w celu przedstawienia projektu uchwały Nr XV/68/2019 w sprawie udzielenia pożyczki dla
Stowarzyszenia „Lipskie Forum Kobiet” z siedzibą w Lipsku ul. Przemysłowa
4B/27.
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Nr XV/68/2019 w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia „Lipskie Forum Kobiet” z siedzibą w Lipsku
ul. Przemysłowa 4B/2 – uchwała stanowi załącznik do protokołu. Zaznaczyła,
iż pożyczka zostanie uruchomiona zgodnie z regulaminem udzielania pożyczek
organizacjom pozarządowym. Termin spłaty pożyczki został ustalony do
30.11.2019 roku w kwocie 11.870 zł.
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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 13- stu radnych.
Uchwała Nr XV/68/2019 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
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 20192024.
Przewodniczący Rady Powiatu udzielił głosu Pani Skarbnik, w celu przedstawienia projektu uchwały Nr XV/69/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2019-2024.
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Nr XV/69/2019 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2019-2024–
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 14- stu radnych.
Uchwała Nr XV/69/2019 Rady Powiatu została zatwierdzona w głosowaniu
jawnym. /Głosowało 13-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.

4

Przystąpiono do punktu 7-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 XV/70/2019 w sprawie zmian w budżecie powiatu
na rok 2019.
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Nr XV/70/2019 w sprawie zmian
w budżecie powiatu na rok 2019 – 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 13- stu radnych.
Uchwała Nr XV/70/2019 Rady Powiatu została zatwierdzona jednogłośnie
w głosowaniu jawnym. /Głosowało 13-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Przystąpiono do punktu 8-go porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych
w Lipsku, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana
Pawła II w Lipsku.
Przewodniczący Rady Powiatu udzielił głosu Panu Zbigniewowi Ostrach,
w celu przedstawienia projektu uchwały Nr XV/71/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Lipsku,
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II
w Lipsku.
Pan Zbigniew Ostrach przedstawił projekt uchwały Nr XV/71/2019 w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych
w Lipsku, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana
Pawła II w Lipsku – uchwała stanowi załącznik do protokołu. Zaznaczył, iż w
2016 roku weszła w życie ustawa prawo oświatowe przewidująca przekształcenie dotychczasowych szkół policealnych. Zgodnie z zapisami tej ustawy szkoły
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powinny funkcjonować na podstawie nowej ustawy. Uchwały powinny być
wówczas podjęte. Po konsultacji z biurem prawnym wojewody przygotowaliśmy
projekty uchwał, aby naprawić zaistniały błąd.
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 XV/71/2019 Rady Powiatu została zatwierdzona jednogłośnie
w głosowaniu jawnym. /Głosowało 13-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Przystąpiono do punktu 9-go porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie
dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Lipsku, wchodzącej
w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku.
Przewodniczący Rady Powiatu udzielił głosu Panu Zbigniewowi Ostrach,
w celu przedstawienia projektu uchwały Nr XV/72/2019 w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Lipsku, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku.
Pan Zbigniew Ostrach przedstawił projekt uchwały Nr XV/72/2019 w sprawie
dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Lipsku, wchodzącej
w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku –
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 13- stu radnych.
Uchwała Nr XV/72/2019 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 10-go porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Solcu nad Wisłą, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą.
Przewodniczący Rady Powiatu udzielił głosu Panu Zbigniewowi Ostrach,
w celu przedstawienia projektu uchwały Nr XV/73/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Solcu
nad Wisłą, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu
nad Wisłą.
Pan Zbigniew Ostrach przedstawił projekt uchwały Nr XV/73/2019 w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w Solcu nad Wisłą, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Solcu nad Wisłą – 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 13- stu radnych.
Uchwała Nr XV/73/2019 Rady Powiatu została zatwierdzona jednogłośnie
w głosowaniu jawnym. /Głosowało 13-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Przystąpiono do punktu 11-go porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych
przez Powiat Lipski.
Przewodniczący Rady Powiatu udzielił głosu Panu Zbigniewowi Ostrach,
w celu przedstawienia projektu uchwały Nr XV/74/2019 w sprawie zmiany
uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat
Lipski.
Pan Zbigniew Ostrach przedstawił projekt uchwały Nr XV/74/2019 w sprawie
zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli
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zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipski – uchwała stanowi załącznik do protokołu. Zaznaczył, iż na wniosek dyrektorów szkół wprowadzamy zmiany w regulaminie. Wprowadzamy między innymi zmiany dotyczące dodatku motywacyjnego – tj. chcemy, aby dodatek motywacyjny dla nauczycieli był nie wyższy niż 20% jego wynagrodzenia
zasadniczego. Projekt uchwały został uzgodniony ze związkami zawodowymi
zrzeszającymi nauczycieli.
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 XV/74/2019 Rady Powiatu została zatwierdzona jednogłośnie
w głosowaniu jawnym. /Głosowało 13-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Józef Sosnowski poinformował, iż
został wyczerpany porządek obrad XV 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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