PROTOKÓŁ Nr XXII/2020
z XXII sesji Rady Powiatu w Lipsku VI kadencji
odbytej w dniu 30 kwietnia 2020 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 XXII sesji Rady Powiatu w Lipsku VI kadencji. Zaznaczył, iż radni mają możliwość głosowania zdalnego przez portal
www.posiedzenia.pl

W sesji uczestniczy 14-stu radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Prowadzący posiedzenie zapytał, czy są uwagi lub propozycje, co do porządku
obrad XXII sesji Rady Powiatu. Ponieważ uwag nie stwierdzono, prowadzący
posiedzenie przedstawił porządek obrad.
1. Otwarcie sesji – godz.10.00.
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 za rok 2019 Inspekcji Weterynaryjnej na terenie
powiatu lipskiego.
6. Sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2019 Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Lipsku.
7. Sprawozdanie z działalności za rok 2019 Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku.
8. Sprawozdanie z działalności za 2019 rok Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Lipsku.
9. Sprawozdanie z realizacji działań objętych „Powiatowym programem działań
na rzecz osób niepełnosprawnych” na lata 2016-2020 w powiecie lipskim.
10. Sprawozdanie z działalności za 2019 rok Powiatowego Środowiskowego Domu
Samopomocy w Lipsku.
11. Sprawozdanie z działalności za 2019 rok Powiatowego Środowiskowego Domu
Samopomocy w Łaziskach.

12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego
na lata 2020-2024 – projekt uchwały Nr XXII/129/2020 Rady Powiatu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020 - projekt uchwały
Nr XXII/130/2020 Rady Powiatu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Lipskim na 2020 rok - projekt
uchwały Nr XXII/131/2020 Rady Powiatu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Technikum w Solcu nad Wisłą z Zespołu
Szkół w Solcu nad Wisłą - projekt uchwały Nr XXII/132/2020 Rady Powiatu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Branżowej Szkoły I stopnia w Solcu nad
Wisłą z Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą - projekt uchwały Nr XXII/133/2020 Rady
Powiatu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powiatowych przepisów porządkowych
wydanych przez Zarząd Powiatu Lipskiego w związku z wirusem SARS-CoV-2 projekt uchwały Nr XXII/134/2020 Rady Powiatu;
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oddziału przygotowania
wojskowego oraz zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego
ucznia w pozostałych oddziałach Liceum Ogólnokształcącego w Solcu nad Wisłą
wchodzącego w skład

Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą -

projekt uchwały

Nr XXII/135/2020 Rady Powiatu.
19. Sprawy różne – wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.

Prowadzący obrady przystąpił do głosowania porządku obrad. Radni głosowali
za pomocą urządzeń umożliwiających głosowanie elektroniczne.
Porządek obrad XXII sesji Rady Powiatu VI kadencji został zatwierdzony
jednogłośnie w głosowaniu jawnym. /Głosowało 14-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
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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 XXI sesji Rady Powiatu VI kadencji tj. z dnia 27 lutego 2020
roku.
Za przyjęciem głosowało 14-stu radnych.
Protokół z XXI sesji Rady Powiatu VI kadencji został zatwierdzony
w głosowaniu jawnym. /Głosowało 14-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 Lipski – Sławomir Śmieciuch odczytał sprawozdanie z wykonania
uchwał Rady i pracy Zarządu Powiatu – sprawozdanie stanowi załącznik do
protokołu. Przedstawił również informacje o podejmowanych działaniach
w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 przez SPZ ZOZ w Lipsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku oraz Starostwo Powiatowe - Referat Spraw Obywatelskich. Informacje stanowią załączniki do protokołu.
Przystąpiono do punktu 5 -go porządku obrad – sprawozdanie z realizacji
zadań za rok 2019 Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu lipskiego.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Jerzemu Pasek Przewodniczącemu
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Promocji Powiatu w celu przedstawienia opinii komisji do sprawozdania.
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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 w dniu dzisiejszym zajmowała się sprawozdaniem. Opinia pozytywna – w imieniu komisji proszę o przyjęcie.”

Ponieważ uwag nie stwierdzono, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
sprawozdanie. Za przyjęciem głosowało 14- stu radnych.
Sprawozdanie z realizacji zadań za 2019 rok Inspekcji Weterynaryjnej
na terenie powiatu lipskiego zostało przyjęte jednogłośnie w głosowaniu
jawnym. /Głosowało 14-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik do protokołu.
Przystąpiono do punktu 6 -go porządku obrad – sprawozdanie z realizacji
zadań za rok 2019 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Andrzejowi Czajkowskiemu Przewodniczącemu Komisji ds. Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa, w celu
przedstawienia opinii komisji do sprawozdania.
Głos zabrał Radny Pan Andrzej Czajkowski – Przewodniczący Komisji ds. Społecznych,
Zdrowia i Bezpieczeństwa
„ Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie –
w imieniu komisji proszę o przyjęcie.”

Ponieważ uwag nie stwierdzono, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
sprawozdanie. Za przyjęciem głosowało 14- stu radnych.
Sprawozdanie z realizacji zadań za 2019 rok Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Lipsku zostało przyjęte jednogłośnie w głosowaniu jawnym. /Głosowało 14-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Przystąpiono do punktu 7 -go porządku obrad – sprawozdanie z działalności
za 2019 rok Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Andrzejowi Czajkowskiemu Przewodniczącemu Komisji ds. Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa, w celu
przedstawienia opinii komisji do sprawozdania.
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Głos zabrał Radny Pan Andrzej Czajkowski – Przewodniczący Komisji ds. Społecznych,
Zdrowia i Bezpieczeństwa
„ Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie –
w imieniu komisji proszę o przyjęcie.”

Ponieważ uwag nie stwierdzono, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
sprawozdanie. Za przyjęciem głosowało 14- stu radnych.
Sprawozdanie z działalności za 2019 rok Powiatowego Urzędu Pracy
w Lipsku zostało przyjęte jednogłośnie w głosowaniu jawnym. /Głosowało
14-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Przystąpiono do punktu 8-go porządku posiedzenia tj. sprawozdanie z działalności za 2019 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 do informacji.
Głos zabrał Radny Pan Andrzej Czajkowski – Przewodniczący Komisji ds. Społecznych,
Zdrowia i Bezpieczeństwa
„ Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie –
w imieniu komisji proszę o przyjęcie.”

Ponieważ uwag nie stwierdzono, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
sprawozdanie. Za przyjęciem głosowało 14- stu radnych.
Sprawozdanie z działalności za 2019 rok Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Lipsku zostało przyjęte jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
/Głosowało 14-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik
do protokołu.
Przystąpiono do punktu 9-go porządku posiedzenia tj. sprawozdanie z realizacji działań objętych „Powiatowym programem działań na rzecz osób niepełnosprawnych” na lata 2016-2020 w powiecie lipskim.
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Przewodniczący Rady 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 sprawozdanie –
w imieniu komisji proszę o przyjęcie.”

Ponieważ uwag nie stwierdzono, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
sprawozdanie. Za przyjęciem głosowało 14- stu radnych.
Sprawozdanie z realizacji działań objętych „Powiatowym programem działań na rzecz osób niepełnosprawnych” na lata 2016-2020 w powiecie lipskim zostało przyjęte jednogłośnie w głosowaniu jawnym. /Głosowało 14stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Przystąpiono do punktu 10-go porządku posiedzenia tj. sprawozdanie
z działalności za 2019 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 do informacji.
Głos zabrał Radny Pan Andrzej Czajkowski – Przewodniczący Komisji ds. Społecznych,
Zdrowia i Bezpieczeństwa
„ Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie –
w imieniu komisji proszę o przyjęcie.”

Ponieważ uwag nie stwierdzono, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
sprawozdanie. Za przyjęciem głosowało 14- stu radnych.
Sprawozdanie z działalności za 2019 rok Powiatowego Środowiskowego
Domu Samopomocy w Lipsku zostało przyjęte jednogłośnie w głosowaniu
jawnym. /Głosowało 14-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik do protokołu.

6

Przystąpiono do punktu 11-go porządku posiedzenia tj. sprawozdanie
z działalności za 2019 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 do informacji.
Głos zabrał Radny Pan Andrzej Czajkowski – Przewodniczący Komisji ds. Społecznych,
Zdrowia i Bezpieczeństwa
„ Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie –
w imieniu komisji proszę o przyjęcie.”

Ponieważ uwag nie stwierdzono, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
sprawozdanie. Za przyjęciem głosowało 14- stu radnych.
Sprawozdanie z działalności za 2019 rok Powiatowego Środowiskowego
Domu Samopomocy w Łaziskach zostało przyjęte jednogłośnie w głosowaniu jawnym. /Głosowało 14-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady ogłosił 10-ć minut przerwy w obradach XXII sesji Rady
Powiatu w Lipsku.
Po przerwie wznowiono obrady. W sesji uczestniczy 14-stu radnych.

Przystąpiono do punktu 12-go porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata
2020-2024.
Prowadzący posiedzenie udzielił głosu Pani Skarbnik, w celu przedstawienia
projektu uchwały Nr XXII/129/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2020-2024.
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Nr XXII/129/2020 w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 20202024 – uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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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.
Uchwała Nr XXII/129/2020 Rady Powiatu została zatwierdzona jednogłośnie w głosowaniu jawnym. /Głosowało 14-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Przystąpiono do punktu 13-go porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020.
Przewodniczący Rady Powiatu udzielił głosu Pani Skarbnik, w celu przedstawienia projektu uchwały Nr XXII/130/2020 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020.
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Nr XXII/130/2020 w sprawie
zmian w budżecie powiatu na rok 2020 – 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 14- stu radnych.
Uchwała Nr XXII/130/2020 Rady Powiatu została zatwierdzona jednogłośnie w głosowaniu jawnym. /Głosowało 14-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Przystąpiono do punktu 14-go porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Lipskim na 2020 rok.
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. 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 14- stu radnych.
Uchwała Nr XXII/131/2020 Rady Powiatu została zatwierdzona jednogłośnie w głosowaniu jawnym. /Głosowało 14-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Przystąpiono do punktu 15-go porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Technikum w Solcu nad Wisłą z Zespołu Szkół w Solcu nad
Wisłą.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Zbigniewowi Ostrach członkowi zarządu powiatu w celu przedstawienia projektu uchwały.
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Głos zabrał Radny Pan Zbigniew Ostrach – członek zarządu powiatu.
„Wysoka Rado! Na sesji w styczniu podjęliśmy uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Technikum w Solcu nad Wisłą oraz Branżowej Szkoły I Stopnia w Solcu nad Wisłą. Technikum
oraz Branżowa Szkoła I Stopnia w Solcu nad Wisłą wchodzi w skład Zespołu Szkół
w Solcu nad Wisłą. Zgodnie z prawem oświatowym organ prowadzący zespół szkół by mógł
dokonać likwidacji danej szkoły musi najpierw wyłączyć z zespołu szkołę lub placówkę z
dniem 31 sierpnia danego roku. Z tego względu w celu podjęcia uchwały w sprawie likwidacji
Technikum w Solcu nad Wisłą oraz likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia w Solcu nad Wisłą
konieczne jest wcześniejsze wyłączenie tych szkół z zespołu.”

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 XXII/132/2020 Rady Powiatu została zatwierdzona jednogłośnie w głosowaniu jawnym. /Głosowało 14-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Przystąpiono do punktu 16-go porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Branżowej Szkoły I Stopnia w Solcu nad Wisłą z Zespołu
Szkół 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 14- stu radnych.
Uchwała Nr XXII/133/2020 Rady Powiatu została zatwierdzona jednogłośnie w głosowaniu jawnym. /Głosowało 14-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Przystąpiono do punktu 17-go porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powiatowych przepisów porządkowych wydanych przez Zarząd Powiatu Lipskiego w związku z wirusem SARS-CoV-2.
Przewodniczący poinformował, iż zgodnie z obowiązującym prawem powiatowe przepisy porządkowe wydane przez zarząd podlegają zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady powiatu.
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Następnie 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. Proszę o przyjęcie.”

Prowadzący posiedzenie zapytał, czy są uwagi lub pytania, co do przedstawionego projektu uchwały. Ponieważ uwag nie zgłoszono, przewodniczący przystąpił do głosowania imiennego nad projektem uchwały.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14- stu radnych.
Uchwała Nr XXII/134/2020 Rady Powiatu została zatwierdzona jednogłośnie w głosowaniu jawnym. /Głosowało 14-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Przystąpiono do punktu 18-go porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego oraz
zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania
wojskowego przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia
w pozostałych oddziałach Liceum Ogólnokształcącego w Solcu nad Wisłą
wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Zbigniewowi Ostrach członkowi zarządu powiatu w celu przedstawienia projektu uchwały.
Głos zabrał Radny Pan Zbigniew Ostrach – członek zarządu powiatu.
„Zarząd Powiatu wspólnie z dyrekcją szkoły w Solcu nad Wisłą podjął decyzję o utworzeniu
oddziału przygotowania wojskowego. Ta uchwała ma pozwolić nam na ewentualne dodatkowe dofinansowanie szkolenia uczniów. Chcemy aby w przyszłości klasę mundurową swoim
patronatem objęło Ministerstwo Obrony Narodowej. Wymagana jest w tej sprawie opinia
Rady Powiatu.”

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.
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Uchwała Nr XXII/135/2020 Rady Powiatu została zatwierdzona jednogłośnie w głosowaniu jawnym. /Głosowało 14-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Przystąpiono do punktu 19-go porządku obrad – sprawy różne - wolne
wnioski.
Radny Jan Cyran podkreślił, iż mieszkańcy Długowoli zgłaszają uwagi, co do
wykonania nakładki asfaltowej /pierwszy odcinek drogi powiatowej/ tj. od szkoły do strażnicy. W wielu miejscach są pęknięcia. Po opadach deszczu na poboczu robią się zastoiny. Prawdopodobnie droga jest jeszcze w okresie gwarancyjnym. Należy to sprawdzić.

Ponieważ nie zgłoszono akcesu do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady
Powiatu Pan Józef Sosnowski poinformował, iż został wyczerpany porządek obrad XXII 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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