PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2021
z XXXIV sesji Rady Powiatu w Lipsku VI kadencji
odbytej w dniu 29 stycznia 2021 roku
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipsku
w godz.1030- 1135
Przewodniczący Rady Powiatu Józef Sosnowski powitał radnych oraz wszystkich obecnych na obradach XXXIV 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.
Następnie zapytał, czy są uwagi lub propozycje, co do przesłanego radnym
porządku obrad.
Radny Jerzy Pasek – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu poinformował, iż w dniu wczorajszym na posiedzeniu komisji wniesiono kilka poprawek
do Strategii Rozwoju Powiatu Lipskiego. Prosił o informację, czy te zmiany zostały już naniesione przez osobę, która przygotowywała strategię?
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż zmiany do rozpoczęcia sesji
nie pojawiły się. W związku z powyższym po krótkiej dyskusji zaproponował
wykreślenie z porządku obrad XXXIV sesji Rady Powiatu projektu uchwały
w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Lipskiego na lata 2021-2030”.
Po przerwie technicznej wznowiono obrady. W sesji uczestniczy 14-stu radnych.
Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad zmianą porządku obrad tj.
wykreślenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu
Lipskiego na lata 2021-2030”.
Radni głosowali za pomocą urządzeń umożliwiających głosowanie elektroniczne. Za zmianą porządku obrad głosowało 14-stu radnych. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Z porządku obrad został wykreślony projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Lipskiego na lata 2021-2030”.
Prowadzący posiedzenie zapytał, czy są dalsze uwagi lub propozycje, co do porządku obrad XXXIV sesji Rady Powiatu. Ponieważ uwag nie stwierdzono,
prowadzący posiedzenie przedstawił porządek obrad.
1. Otwarcie sesji – godz.10.30.
2. Zmiana porządku obrad – wykreślenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Lipskiego na lata 2021-2030”.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu.
6. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2020 rok.
7. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.
8. Sprawozdanie z pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu za 2020 rok.
9. Sprawozdanie z pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystki i Rekreacji za
2020 rok.
10. Sprawozdanie z pracy Komisji ds. Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa za 2020
rok.
11. Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020 rok.
12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2020 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2021-2027 – projekt uchwały Nr XXXIV/192/2021 Rady Powiatu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021 - projekt uchwały
Nr XXXIV/193/2021 Rady Powiatu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych
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przez powiat lipski oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest
przyznawane w roku 2020 - projekt uchwały Nr XXXIV/194/2021 Rady Powiatu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lipskim na lata 2021-2030” - projekt uchwały Nr XXXIV/195/2021
Rady Powiatu.
17. Sprawy różne – wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

Prowadzący obrady przystąpił do głosowania porządku obrad. Radni głosowali
za pomocą urządzeń umożliwiających głosowanie elektroniczne.
Porządek obrad XXXIV 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 4-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 XXXIII sesji Rady Powiatu VI kadencji tj. z dnia 30 grudnia
2020 roku.
Za przyjęciem głosowało 14-stu radnych.
Protokół z XXXIII 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 5-go porządku obrad – sprawozdanie Starosty
z realizacji uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu.
Prowadzący obrady poprosił Wicestarostę Powiatu Panią Marię Węgrzecką
o przedstawienie sprawozdania starosty z wykonania uchwał Rady i pracy
Zarządu Powiatu.
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Wicestarosta Lipski – Maria Węgrzecka odczytała sprawozdanie z wykonania
uchwał Rady i pracy Zarządu Powiatu – sprawozdanie stanowi załącznik do
protokołu.
Radny Jan Cyran prosił o wyjaśnienie, gdzie będą budowane domy dziecka?
Wicestarosta wyjaśniając zaznaczyła, iż domy dziecka będą budowane
w pobliżu Domu Pomocy Społecznej w Lipsku.
Po dalszej dyskusji, przystąpiono do punktu 6 -go porządku obrad – sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2020 rok.
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.
Wnoszę o przyjęcie.”

Ponieważ uwag nie stwierdzono, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
sprawozdanie.
Za przyjęciem głosowało 14- stu radnych.
Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego Powiatu Lipskiego za 2020 r. zostało przyjęte jednogłośnie
w głosowaniu jawnym. /Głosowało 14-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Przystąpiono do punktu 7-go porządku posiedzenia tj. sprawozdanie z pracy
Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.
Przewodniczący Rady Powiatu udzielił głosu Przewodniczemu Komisji Rewizyjnej Radosławowi Drąg, w celu przedstawienia sprawozdania.
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radosław Drąg przedstawiał sprawozdanie z pracy komisji za 2020 rok – sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. Następnie zwrócił się z prośbą do Rady Powiatu o przyjęcie sprawozdania.
Ponieważ uwag nie stwierdzono, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
sprawozdanie.
Za przyjęciem głosowało 14- stu radnych.
Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu za 2020 r. 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 pracy
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Promocji Powiatu za 2020 rok.
Przewodniczący Rady Powiatu udzielił głosu Przewodniczemu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu Jerzemu Pasek, w celu przedstawienia sprawozdania.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu Jerzy Pasek przedstawiał sprawozdanie z pracy komisji za 2020 rok – sprawozdanie stanowi załącznik do
protokołu. Zwrócił się z prośbą do Rady Powiatu o przyjęcie sprawozdania.
Ponieważ uwag nie stwierdzono, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
sprawozdanie.
Za przyjęciem głosowało 14- stu radnych.
Sprawozdanie z pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu Rady Powiatu
za 2020 r. 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 pracy
Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji za 2020 rok.
Przewodniczący Rady Powiatu udzielił głosu Przewodniczemu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Stanisławowi Wajs, w celu przedstawienia sprawozdania.
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Przewodniczący Komisji Przewodniczemu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu,
Turystyki i Rekreacji Stanisław Wajs przedstawiał sprawozdanie z pracy komisji za 2020 rok – sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. Zwrócił się
z prośbą do Rady Powiatu o przyjęcie sprawozdania.
Ponieważ uwag nie stwierdzono, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
sprawozdanie.
Za przyjęciem głosowało 14- stu radnych.
Sprawozdanie z pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu za 2020 r. zostało przyjęte jednogłośnie w głosowaniu jawnym. /Głosowało 14-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik do protokołu.
Przystąpiono do punktu 10-go porządku posiedzenia tj. sprawozdanie z pracy Komisji ds. Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa za 2020 rok.
Przewodniczący Rady Powiatu udzielił głosu Przewodniczemu Komisji ds. Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa Andrzejowi Czajkowskiemu, w celu
przedstawienia sprawozdania.
Przewodniczący Komisji ds. Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa Andrzej
Czajkowski przedstawiał sprawozdanie z pracy komisji za 2020 rok – sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. Zwrócił się z prośbą do Rady Powiatu
o przyjęcie sprawozdania.
Ponieważ uwag nie stwierdzono, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
sprawozdanie.
Za przyjęciem głosowało 14- stu radnych.
Sprawozdanie z pracy Komisji ds. Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa
Rady Powiatu za 2020 r. zostało przyjęte jednogłośnie w głosowaniu jawnym. /Głosowało 14-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Przystąpiono do punktu 11-go porządku posiedzenia tj. sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020 rok.
Przewodniczący Rady Powiatu udzielił głosu Przewodniczemu Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Janowi Cyran, w celu przedstawienia sprawozdania.
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Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Jan Cyran przedstawiał
sprawozdanie z pracy komisji za 2020 rok – sprawozdanie stanowi załącznik
do protokołu. Zwrócił się z prośbą do Rady Powiatu o przyjęcie sprawozdania.
Ponieważ uwag nie stwierdzono, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
sprawozdanie.
Za przyjęciem głosowało 14- stu radnych.
Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu
za 2020 r. zostało przyjęte jednogłośnie w głosowaniu jawnym. /Głosowało
14-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Przystąpiono do punktu 12-go porządku posiedzenia tj. sprawozdanie wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2020 rok.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Stanisławowi Wajs Przewodniczącemu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji, w celu przedstawienia opinii komisji do sprawozdania.
Głos zabrał Radny Pan Stanisław Wajs – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu,
Turystyki i Rekreacji
„ Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie
wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2020 rok.
W imieniu komisji proszę o przyjęcie.”

Ponieważ uwag nie stwierdzono, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
sprawozdanie.
Za przyjęciem głosowało 14- stu radnych.
Sprawozdanie wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2020 rok zostało przyjęte 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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata
2021-2027.
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Przewodniczący Rady Powiatu udzielił głosu Pani Skarbnik, w celu przedstawienia projektu uchwały Nr XXXIV/192/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2021-2027.
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Nr XXXIV/192/2021 w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 20212027– 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 nad projektem uchwały.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14- stu radnych.
Uchwała Nr XXXIV/192/2021 Rady Powiatu została zatwierdzona 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 zmian w budżecie powiatu na rok 2021.
Przewodniczący Rady Powiatu udzielił głosu Pani Skarbnik, w celu przedstawienia projektu uchwały Nr XXXIV/193/2021 w sprawie zmian w budżecie
powiatu na rok 2021.
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Nr XXXIV/193/2021 w sprawie
zmian w budżecie powiatu na rok 2021 – 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.
„W imieniu komisji proszę o przyjęcie projektu uchwały.”

Przewodniczący zapytał, czy są uwagi lub pytania, co do przedstawionego projektu uchwały. Ponieważ uwag nie zgłoszono, prowadzący posiedzenie przystąpił do głosowania nad projektem uchwały.
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Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14- stu radnych.
Uchwała Nr XXXIV/193/2021 Rady Powiatu została zatwierdzona w głosowaniu jawnym. /Głosowało 14-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania
stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 10-ć minut przerwy w obradach.
Po przerwie wznowiono obrady.
W sesji uczestniczy 14-stu radnych.
Przystąpiono do punktu 15-go porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych
przez powiat lipski oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2021.
Przewodniczący udzielił głosu Panu Stanisławowi Wajs Przewodniczącemu
Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji, w celu przedstawienia
opinii komisji do projektu uchwały.
Głos zabrał Radny Pan Stanisław Wajs – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu,
Turystyki i Rekreacji.
„Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały. W imieniu komisji wnoszę 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 XXXIV/194/2021 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 przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie
Lipskim na lata 2021-2030”.
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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.
„W imieniu połączonych komisji proszę o przyjęcie projektu uchwały.”

Przewodniczący Rady 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 14- stu radnych.
Uchwała Nr XXXIV/195/2021 Rady Powiatu została zatwierdzona w głosowaniu jawnym. /Głosowało 14-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania
stanowi załącznik do protokołu.
Przystąpiono do punktu 17-go porządku obrad – sprawy różne – wolne
wnioski.

Ponieważ nie stwierdzono chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący
Rady Powiatu Pan Józef Sosnowski poinformował, iż został wyczerpany
porządek obrad XXXIV 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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