PROTOKÓŁ Nr XXVII/2020
z XXVII sesji Rady Powiatu w Lipsku VI kadencji
odbytej w dniu 31 sierpnia 2020 roku
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipsku
w godz.1000- 1040
Przewodniczący Rady Powiatu Józef Sosnowski powitał radnych oraz wszystkich obecnych na obradach XXVII sesji Rady Powiatu w Lipsku VI kadencji.
Zaznaczył, iż radni mają możliwość głosowania zdalnego przez portal
www.posiedzenia.pl

W sesji uczestniczy 13-stu radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
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 – godz. 10.00.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2020-2024 - projekt uchwały Nr XXVII/157/2020 Rady Powiatu;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020 - projekt uchwały
Nr XXVII/158/2020 Rady Powiatu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Lipskiego, od dnia
1 września 2020 roku- projekt uchwały Nr XXVII/159/2020 Rady Powiatu
7. Zamknięcie obrad.

Prowadzący obrady przystąpił do głosowania porządku obrad. Radni głosowali
za pomocą urządzeń umożliwiających głosowanie elektroniczne.
Porządek obrad XXVII 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 XXVI sesji Rady Powiatu VI kadencji tj. z dnia 31 lipca 2020
roku.
Za przyjęciem głosowało 13-stu radnych.
Protokół z XXVI 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 – podjęcie uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 20202024.
Przewodniczący Rady Powiatu udzielił głosu Pani Skarbnik, w celu przedstawienia projektu uchwały Nr XXVII/157/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2020-2024.
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Nr XXVII/157/2020 w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 20202024– uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Andrzejowi Czajkowskiemu Przewodniczącemu Komisji ds. Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa
w celu przedstawienia opinii komisji.
Zabrał głos Radny Andrzej Czajkowski – Przewodniczący Komisji ds. Społecznych, Zdrowia
i Bezpieczeństwa.
„Komisja na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu,
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. W imieniu połączonych komisji wnoszę 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 nad projektem uchwały.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13- stu radnych.
Uchwała Nr XXVII/157/2020 Rady Powiatu została zatwierdzona jednogłośnie 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
zmian w budżecie powiatu na rok 2020.
Przewodniczący Rady Powiatu udzielił głosu Pani Skarbnik, w celu przedstawienia projektu uchwały Nr XXVII/158/2020 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020.
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Nr XXVII/158/2020 w sprawie
zmian w budżecie powiatu na rok 2020 – uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Andrzejowi Czajkowskiemu Przewodniczącemu Komisji ds. Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa
w celu przedstawienia opinii komisji.
Zabrał głos Radny Andrzej Czajkowski – Przewodniczący Komisji ds. Społecznych, Zdrowia
i Bezpieczeństwa.
„Komisja na wspólnym posiedzeniu z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu,
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020. W imieniu połączonych komisji wnoszę
o przyjęcie uchwały.”

Przewodniczący zapytał, czy są uwagi, 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 XXVII/158/2020 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 6-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 2020
roku.
Przewodniczący Rady Powiatu udzielił głosu Panu Zbigniewowi Ostrach,
w celu przedstawienia projektu uchwały Nr XXVII/159/2020 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających
siedzibę na obszarze Powiatu Lipskiego, od dnia 1 września 2020 roku.
Pan Zbigniew Ostrach – Urzędujący Członek Zarządu Powiatu przedstawił projekt uchwały Nr XXVII/159/2020 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych
szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Lipskiego, od dnia 1 września 2020 roku – uchwała stanowi załącznik do
protokołu. Zaznaczył, iż uchwała jest wynikiem poprzednich uchwał, które Rada Powiatu podejmowała w sprawie placówek oświatowych.
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 13- stu radnych.
Uchwała Nr XXVII/159/2020 Rady Powiatu została zatwierdzona jednogłośnie w głosowaniu jawnym. /Głosowało 13-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady odczytał pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana
Marcina Lenarta dotyczące wspólnej realizacji inicjatywy charytatywnej polegającej na zakupie metalowego kosza miejskiego w kształcie serca służącego zbieraniu plastikowych nakrętek, których sprzedaż wesprze akcję charytatywną polegającą na pomocy finansowej choremu dziecku, mieszkańcowi gminy Lipsko.
Pismo stanowi załącznik do protokołu.
Radni Rady Powiatu w Lipsku pozytywnie odnieśli się do ww. sprawy.
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Przewodniczący Rady Powiatu Pan Józef Sosnowski poinformował, iż
został wyczerpany porządek obrad XXVII 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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