PROTOKÓŁ Nr XVI/2019
z XVI sesji Rady Powiatu w Lipsku VI kadencji
odbytej w dniu 27 września 2019 roku
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipsku
w godz.900- 1120
Przewodniczący Rady Powiatu Józef Sosnowski powitał radnych oraz wszystkich obecnych na obradach XVI sesji Rady Powiatu w Lipsku VI kadencji.
W sesji uczestniczy 15-stu radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Rozpoczęcie XVI sesji Rady Powiatu Lipskiego miało uroczysty charakter. Radnym Powiatu wręczone zostały pamiątkowe medale z okazji 100-lecia powstania Policji Państwowej. Wręczenia pamiątkowych medali dokonali: Starosta
Lipski - Sławomir Śmieciuch oraz I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji
w Lipsku - Robert Galas.
Był to również czas, by oficjalnie i uroczyście podziękować / w związku z odejściem na emeryturę/ wieloletnim dyrektorom jednostek: Pani Ninie Siejko Dyrektorowi SPZ ZOZ w Lipsku oraz Pani Barbarze Kosanowskiej Dyrektorowi
PCPR w Lipsku za zaangażowanie w wykonywane obowiązki.
Po zakończeniu uroczystej części XVI sesji Rady Powiatu, 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. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze
2019 roku.
6. Roczne sprawozdania właściwych kierowników nadzoru wodnego z działań
podejmowanych w roku 2018 na terenie powiatu lipskiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2019-2024 - projekt uchwały Nr XVI/75/2019 Rady Powiatu;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019 - projekt uchwały
Nr XVI/76/2019 Rady Powiatu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu w Lipsku
Nr XV/68/2019 z dnia 30 sierpnia 2019r. - projekt uchwały Nr XVI/77/2019 Rady Powiatu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego
Gimnazjum Sportowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Solcu nad Wisłą - projekt uchwały Nr XVI/78/2019 Rady Powiatu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Solcu nad Wisłą - projekt
uchwały Nr XVI/79/2019 Rady Powiatu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego
Gimnazjum Specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Hucie - projekt uchwały Nr XVI/80/2019 Rady Powiatu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej na odcinku od
drogi wojewódzkiej nr 747 do drogi wojewódzkiej nr 754 w miejscowości

Solec

nad Wisłą - projekt uchwały Nr XVI/81/2019 Rady Powiatu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania organu wykonawczego
powiatu - projekt uchwały Nr XVI/82/2019 Rady Powiatu.
15. Sprawy różne – wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

Prowadzący obrady przystąpił do głosowania porządku obrad. Radni głosowali
za pomocą urządzeń umożliwiających głosowanie elektroniczne.
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Porządek obrad XVI 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 XV sesji Rady Powiatu VI kadencji tj. z dnia 30 sierpnia 2019
roku.
Za przyjęciem głosowało 15-stu radnych.
Protokół z XV 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 punktu 5-go porządku obrad – informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad informacją o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku.
Udzielił głosu Panu Jerzemu Pasek Przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji
Powiatu, w celu przedstawienia opinii komisji do informacji.
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Głos zabrał Radny Pan Jerzy Pasek – Przewodniczący Komisji Finansów, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu.
„ Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Komisja procedowała nad informacją o przebiegu
wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku. Opinia komisji pozytywna. Proszę
o przyjęcie.”

Następnie udzielił głosu Panu Andrzejowi Czajkowskiemu Przewodniczącemu
Komisji ds. Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa w celu przedstawienia opinii komisji do informacji.
Głos zabrał Radny Pan Andrzej Czajkowski – Przewodniczący Komisji ds. Społecznych,
Zdrowia i Bezpieczeństwa.
„ Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Komisja pozytywnie zaopiniowała informację
o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku. Proszę o przyjęcie.”

Głos zabrał również Pan Stanisław Wajs Przewodniczący Komisji Edukacji,
Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w celu przedstawienia opinii komisji do
informacji.
Głos zabrał Radny Pan Stanisław Wajs – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu,
Turystyki i Rekreacji.
„ Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji zajmowała się informacją o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019
roku. Opinia pozytywna. Proszę o przyjęcie.”

Pan Radosław Drąg Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zabrał głos w celu
przedstawienia opinii komisji do informacji.
Głos zabrał Radny Pan Radosław Drąg – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
„ Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje informację
Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku. Proszę
o przyjęcie.”

Ponieważ nie stwierdzono akcesu do dyskusji, Przewodniczący Rady przystąpił
do głosowania nad informacją.
Za przyjęciem głosowało 15- stu radnych.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2019 r.
została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym w składzie 15-stu radnych.
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Przystąpiono do punktu 6-go porządku obrad – roczne sprawozdania właściwych kierowników nadzoru wodnego z działań podejmowanych w roku
2018 na terenie powiatu lipskiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Janowi Pęksyk Kierownikowi Nadzoru Wodnego w Zwoleniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Pan Jan Pęksyk – Kierownik Nadzoru Wodnego w Zwoleniu w swojej wypowiedzi podkreślił, iż z dniem 1 stycznia 2018 roku Polska realizując dyrektywę
wodną, której brak ograniczał dostępność do środków unijnych związanych
z gospodarką wodną, wprowadziła nowy twór - jeden organ do gospodarowania
gospodarką wodną w kraju tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Wody Polskie powstały z połączenia dwóch jednostek tj. Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń
Wodnych. Istota różniąca obecny system od poprzedniego polega na tym, iż
np. w przypadku rzeki Wisła wał lubelski, wał mazowiecki i wszystko, co jest
w międzywale jest w rękach jednej jednostki organizacyjnej. Podkreślił również, iż „zniknęły” w ich działalności granice administracyjne. Podmiotem jest
zlewniowość. Jest jeden nadzór wodny, który zajmuje się rzeką Iłżanką wraz
z dopływami, bez względu na województwo, powiat i gminę. W związku
z czym jeden powiat ma w oddziaływaniu kilka nadzorów i odwrotnie. Dla powiatu lipskiego właściwym jest terytorialnie nadzór w Lipsku, Zwoleniu, Iłży
i Ostrowcu Świętokrzyskim.
Przewodniczący Rady podziękował Panu Janowi Pęksyk za przybliżenie struktury i działania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Ponieważ akcesu do dyskusji nie zgłoszono, prowadzący posiedzenie przystąpił
do głosowania imiennego nad sprawozdaniami.
Za przyjęciem głosowało 15- stu radnych.
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Roczne sprawozdania właściwych kierowników nadzoru wodnego z działań
podejmowanych w roku 2018 na terenie powiatu lipskiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zostały przyjęte jednogłośnie
w głosowaniu jawnym. /Głosowało 15-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady ogłosił 20-cia minut przerwy w obradach.
Po przerwie wznowiono obrady.
Przystąpiono do punktu 7-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 XVI/75/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2019-2024.
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Nr XVI/75/2019 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.
„Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały przedstawiony przez panią Skarbnik. 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 14- stu radnych.
Przeciw głosował radny.
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Uchwała Nr XVI/75/2019 Rady Powiatu została zatwierdzona w głosowaniu jawnym. /Głosowało 15-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik do protokołu.
Przystąpiono do punktu 8 -go porządku 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 XVI/76/2019 w sprawie zmian w budżecie powiatu
na rok 2019.
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Nr XVI/76/2019 w sprawie zmian
w budżecie powiatu na rok 2019 – uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Poinformowała również o zmianach 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. 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 13- stu radnych.
Przeciw głosował radny.
Wstrzymał się radny.
Uchwała Nr XVI/76/2019 Rady Powiatu została zatwierdzona w głosowaniu jawnym. /Głosowało 15-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik do protokołu.
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Przystąpiono do punktu 9 -go porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie
uchylenia uchwały Rady Powiatu w Lipsku Nr XV/68/2019 z dnia 30 sierpnia
2019r.
Przewodniczący Rady Powiatu udzielił głosu Pani Skarbnik, w celu przedstawienia projektu uchwały Nr XVI/77/2019 w sprawie uchylenia uchwały Rady
Powiatu w Lipsku Nr XV/68/2019 z dnia 30 sierpnia 2019r.
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Nr XVI/77/2019 w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu w Lipsku Nr XV/68/2019 z dnia 30 sierpnia 2019r.
– 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. 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 opiniuje 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 XVI/77/2019 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 10-go porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Sportowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad
Wisłą.
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.
„Panien Przewodniczący! Wysoka Rado! Komisja zajmowała się projektami uchwał
Nr XVI/78/2019; Nr XVI/79/2019; Nr XVI/80/2019 Rady Powiatu. Opinia komisji pozytywna
W imieniu komisji wnioskuję o przyjęcie projektów uchwał.”

Przewodniczący zapytał, czy są uwagi lub pytania, co do 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 XVI/78/2019 Rady Powiatu została zatwierdzona 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 stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Solcu nad Wisłą.
Przewodniczący zapytał, czy są uwagi lub pytania, co do 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 XVI/79/2019 Rady Powiatu została zatwierdzona jednogłośnie
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 stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie.
Przewodniczący zapytał, czy są uwagi lub pytania, co do 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 XVI/80/2019 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 obrad – podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 747 do drogi wojewódzkiej nr 754 w miejscowości Solec nad Wisłą.
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 opiniuje projekt uchwały. 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 XVI/81/2019 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 rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego powiatu.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Janowi Cyran Przewodniczącemu
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu przedstawienia stanowiska komisji.
Głos zabrał Radny Pan Jan Cyran – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
„Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zajmowała się
skargą. Po przeanalizowaniu dokumentów znajdujących się w starostowie, wnioskujemy
o oddalenie i uznanie skargi za bezzasadną.”

Ponieważ uwag nie zgłoszono akcesu do dyskusji, prowadzący posiedzenie
przystąpił do głosowania imiennego nad projektem uchwały.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15- stu radnych.
Uchwała Nr XVI/82/2019 Rady Powiatu została zatwierdzona jednogłośnie
w głosowaniu jawnym. /Głosowało 15-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Przystąpiono do punktu 15-go porządku obrad – sprawy różne - wolne
wnioski.
Radny Jerzy Pasek zwrócił się z prośbą do Starosty o zapoznanie radnych jakie zmiany nastąpiły na stanowiskach kierowniczych w jednostkach podległych
powiatowi.
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Starosta Lipski poinformował, iż nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą. Nowym dyrektorem
został Krzysztof Górski. W Powiatowym Centrom Pomocy Rodzinie obowiązki
dyrektora pełni Pani Koryna Kucharczyk.
Radny Radosław Drąg poruszył problem odprowadzenia wody na nowo wyremontowanej drodze powiatowej w Pcinie. Prosił o zlikwidowanie wykopanego rowu.
Dyrektor PZDP w Lipsku Pan Andrzej Zemeła ustosunkowując się do prośby
radnego Radosława Drąga zaznaczył, iż droga została wyremontowana na starym śladzie. Jeżeli doszło do naruszenia czyjejś własności – to doszło wtedy,
kiedy ta droga była robiona. My własności prywatnej nie naruszyliśmy. Przywrócimy stan przed remontem jeżeli chodzi o wykopany rów.

Radna Lucyna Gaik zwróciła się z prośbą do dyrektora PZDP w Lipsku Andrzeja Zemeły, aby dokonał kontroli – przeglądu drogi powiatowej Jawor Solecki w stronę Bąkowej. Zaznaczyła, iż jest tam prowadzona wycinka drzew.
Ciężkie samochody poruszają się po tej drodze dokonując jej zniszczenia.

Radny Jarzy Pasek poruszył sprawę przywrócenia komunikacji autobusowej
na terenie powiatu. Prosił o informacje: czy są konkretne propozycje oraz jakieś
pomysły jak będzie to realizowane. Czy mamy szanse uzyskać jakieś środki finansowe?
Starosta Lipski ustosunkowując się do sprawy poruszonej przez radnego Paska
zaznaczył, iż wystąpiono pisemnie do wójtów i burmistrza, by do końca wrze12

śnia zgłosili potrzeby transportu publicznego na swoim terenie. W październiku
planujemy wspólne spotkanie i ustalenie jednolitych ciągów komunikacyjnych
na terenie całego powiatu. Zdajemy sobie sprawę, iż 100% potrzeby wszystkich
mieszkańców nie zostaną w pełni zaspokojone, bo jest to ze względów finansowych nie możliwe. Jeżeli uzgodnimy mapę odtworzonych transportów publicznych na terenie powiatu, zaprosimy na spotkanie przedstawicieli przedsiębiorców realizujących transport publiczny na naszym terenie tj. PKS Ostrowiec,
PKS Radom i prywatnych przewoźników z Lipska i Opola Lubelskiego. Jeżeli
uzyskamy konsensus w tej sprawie to w grudniu składamy wniosek do wojewody. Mam nadzieję, iż nasz wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony.
Radny Andrzej Czajkowski w imieniu Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Solca Pana Jacka Witkowskiego zaprosił radnych na Wielkie Królewskie Regaty
Wiślane do wsi Kłudzie, które odbędą się w dniu 29.09.2019r.

Po dalszej dyskusji dostępnej na stronie internetowej Starostwa Powiatowego - Przewodniczący Rady Powiatu Pan Józef Sosnowski poinformował,
iż został wyczerpany porządek obrad XVI 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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