PROTOKÓŁ Nr XXXI/2020
z XXXI sesji Rady Powiatu w Lipsku VI kadencji
odbytej w dniu 30 listopada 2020 roku
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipsku
w godz.900- 1045
Przewodniczący Rady Powiatu Józef Sosnowski powitał radnych oraz wszystkich obecnych na obradach XXXI sesji Rady Powiatu w Lipsku VI kadencji.
Zaznaczył, iż radni mają możliwość głosowania zdalnego przez portal
www.posiedzenia.pl

W sesji uczestniczy 15-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. 9.00.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2020-2024 - projekt uchwały Nr XXXI/173/2020 Rady Powiatu;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020 - projekt uchwały
Nr XXXI/174/2020 Rady Powiatu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/2018 Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego
dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu - projekt uchwały Nr XXXI/175/2020 Rady Powiatu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu w Lipsku na rok 2021 - projekt uchwały Nr XXXI/176/2020 Rady Powiatu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji - projekt uchwały Nr XXXI/177/2020
Rady Powiatu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi - projekt uchwały Nr XXXI/178/2020
Rady Powiatu.
11. Sprawy różne – wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Prowadzący obrady przystąpił do głosowania porządku obrad. Radni głosowali
za pomocą urządzeń umożliwiających głosowanie elektroniczne.
Porządek obrad XXXI 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 XXX sesji Rady Powiatu VI kadencji tj. z dnia 13 listopada
2020 roku.
Za przyjęciem głosowało 14-stu radnych.
Radny Paweł Niedziela nie oddał głosu.
Protokół z XXXI sesji Rady Powiatu VI kadencji został zatwierdzony
w głosowaniu jawnym. /Głosowało 14-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 15-cie minut przerwy w obradach.
Po przewie wznowiono obrady w sesji uczestniczy 14-stu radnych.
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.
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Starosta Lipski – Sławomir Śmieciuch odczytał sprawozdanie z wykonania
uchwał Rady i pracy Zarządu Powiatu – sprawozdanie stanowi załącznik do
protokołu.
Przystąpiono do punktu 5-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 XXXI/173/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2020-2024.
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Nr XXXI/173/2020 w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 20202024– 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.
„Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Komisja na 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 14- stu radnych.
Uchwała Nr XXXI/173/2020 Rady Powiatu została zatwierdzona w głosowaniu jawnym. /Głosowało 14-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Przystąpiono do punktu 6-go porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie
zmian w budżecie powiatu na rok 2020.
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Przewodniczący Rady Powiatu udzielił głosu Pani Skarbnik, w celu przedstawienia projektu uchwały Nr XXXI/174/2020 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020.
Na obrady sesji przybyła radna. W sesji uczestniczy 15-stu radnych.
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Nr XXX/174/2020 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.”

Przewodniczący zapytał, czy są uwagi lub pytania, co do przedstawionego projektu uchwały.
Obrady sesji opuściła radna. W sesji uczestniczy 14-stu radnych.
Ponieważ uwag nie zgłoszono, prowadzący posiedzenie przystąpił do głosowania imiennego nad projektem uchwały.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14- stu radnych.
Uchwała Nr XXXI/174/2020 Rady Powiatu została zatwierdzona jednogłośnie w głosowaniu jawnym. /Głosowało 14-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Przystąpiono do punktu 7 -go porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie
stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr XXXI/175/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia
2018 roku w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powia-
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towych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu – uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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.”

Następnie 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 XXXI/175/2020 Rady Powiatu została zatwierdzona jednogłośnie w głosowaniu jawnym. /Głosowało 14-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Przystąpiono do punktu 8 -go porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie
przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipsku na rok 2021.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr XXXI/176/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipsku
na rok 2021 – uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Następnie 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 XXXI/176/2020 Rady Powiatu została zatwierdzona jednogłośnie w głosowaniu jawnym. /Głosowało 14-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Przystąpiono do punktu 9-go porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie
rozpatrzenia petycji.
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Przewodniczący Rady udzielił głosu Janowi Cyran Przewodniczącemu Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji w celu przedstawienia uchwały.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Jan Cyran przedstawił stanowisko komisji dotyczące petycji w sprawie podjęcia przez Radę Powiatu
w Lipsku uchwały intencyjnej sprzeciwiającej się podziałowi Mazowsza – stanowisko stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi lub pytania, co do przedstawionego
projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. Ponieważ uwag nie zgłoszono, prowadzący posiedzenie przystąpił do głosowania imiennego nad projektem uchwały.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14- stu radnych.
Uchwała Nr XXXI/177/2020 Rady Powiatu została zatwierdzona jednogłośnie w głosowaniu jawnym. /Głosowało 14-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Przystąpiono do punktu 10-go porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Janowi Cyran Przewodniczącemu
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu przedstawienia projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Jan Cyran przedstawił stanowisko komisji dotyczące skargi na czynności Starosty Powiatu Lipskiego –
stanowisko stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zapytał, czy są uwagi lub pytania, co do przedstawionego projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. Ponieważ uwag nie zgłoszono, prowadzący posiedzenie przystąpił do głosowania imiennego nad projektem uchwały.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14- stu radnych.
Uchwała Nr XXXI/178/2020 Rady Powiatu została zatwierdzona jednogłośnie w głosowaniu jawnym. /Głosowało 14-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Przystąpiono do punktu 11-go porządku obrad – sprawy różne – wolne
wnioski.
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Starosta Lipski poinformował, iż Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku w rankingu urzędów ogólnopolskich za uzyskaną efektywność zajął trzecie miejsce.
Następnie podziękował pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku
za wykonaną pracę.
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż do Rady Powiatu zwróciła
się Pani Maria Chmielnicka Dyrektor SPZ ZOZ w Lipsku z prośbą o wskazanie
podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego szpitala
za 2020 rok. Pismo zostało skierowane do Przewodniczącego Zarządu Powiatu
w Lipsku. Następnie przedstawił pismo Znak PiR.272.1.11.2020 z dnia
27.11.2020 roku. Pisma stanowią załączniki do protokołu.
Do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku wyznaczono:
FEHU Global Audyt Sp. z o.o., ul. Warszawska 40/2A; 40-008 Katowice za
kwotę 12.054,00 zł/brutto/.
Radny Stanisław Wajs prosił o wyjaśnienie przez starostę jak wygląda stopień
przygotowań do budowy drogi wojewódzkiej 747 Lipsko-Iłża. Jakie są plany?
Starosta Lipski Sławomir Śmieciuch udzielając odpowiedzi zaznaczył, iż jest
wykonany projekt. Jeżeli zarząd województwa mazowieckiego podejmie odpowiednią decyzję to będzie on realizowany. My ze swej strony zabiegamy o to,
aby jak najszybciej zostało to wykonane. Mamy nadzieję, iż w przyszłym roku
będzie realizowany projekt.
Radny Romuald Kowaleczko podziękował Radzie Powiatu i Zarządowi Powiatu w Lipsku za zrealizowane zadanie tj. remont drogi 1928 Dziurków-
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Słuszczyn. Podziękował również Wójtowi Gminy i Radzie Gminy Solec nad
Wisłą.
Radny Paweł Niedziela podziękował Radzie Powiatu i Zarządowi Powiatu
za wyremontowanie odcinka drogi Jawor Solecki – Sienno. Podziękował również Radzie Gminy Sienno. Do podziękowań dołączył się również Radny Antoni Ćwikliński.
Radny Artur Dygas podziękował Radzie i Zarządowi Powiatu oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy Lipsko za wspólną inwestycję tj. remont nawierzchni
ul. Witosa w Lipsku. Droga polepszy warunki funkcjonowania szpitala zarówno
dla pracowników jaki pacjentów, którzy korzystają z pogotowia. Do podziękowań dołączył się Radny Andrzej Czajkowski. Podkreślił, iż droga za budynkiem
szpitala jest teraz w bardzo dobrym stanie technicznym. Obecnie transportujemy nią pacjentów wózkami i jest idealnie.
Ponieważ nie stwierdzono chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący
Rady Powiatu Pan Józef Sosnowski poinformował, iż został wyczerpany
porządek obrad XXXI 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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