PROTOKÓŁ Nr I/2018
z I inauguracyjnej sesji Rady Powiatu w Lipsku VI kadencji
odbytej w dniu 19 listopada 2018 roku
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipsku
w godz. 1000- 1415

Na podstawie art. 15 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2018r. poz.995 z póź. zm./ oraz upoważnienia
Nr DRD-513/183/66/18 z dnia 5.11.2018 r. wydanego przez Komisarza Wyborczego w Radomiu I otwarcia sesji dokonał Wicestarosta Lipski Pan Paweł
Jędraszek. Poinformował, iż na mocy art.15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca
o samorządzie powiatowym i art.6 ust.1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia
2016 roku obrady sesji Rady Powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania będą dostępne w BIP i na
stronie internetowej urzędu. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
Zgodnie z postanowieniem art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym Wicestarosta Lipski poprosił radnego seniora tj. Pana Kazimierza Czerwonkę o dalsze prowadzenie obrad I inauguracyjnej sesji Rady
Powiatu VI kadencji.
Radny Kazimierz Czerwonka wyraził zgodę na prowadzenie obrad.
Prowadzący obrady radny senior udzielił głosu Przewodniczącej Powiatowej
Komisji Wyborczej w Lipsku Pani Alinie Kwiatek w celu wręczenia radnym zaświadczeń o wyborze na radnego Rady Powiatu w Lipsku.
Pani Alina Kwiatek wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze.

Następnie przystąpiono do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych.
Radni w osobach:
Cyran Jan Piotr, Czajkowski Andrzej, Czerwonka Kazimierz, Ćwikliński Antoni
Andrzej, Drąg Radosław, Dygas Artur Łukasz, Gaik Lucyna, Kowaleczko Romuald Zdzisław, Niedziela Paweł Marek, Ostrach Zbigniew, Sosnowski

Jó-

zef, Śmieciuch Sławomir Robert, Wajs Stanisław, Węgrzecka Maria Agnieszka
przed

przystąpieniem

do

wykonywania

mandatu

złożyli

ślubowanie

o następującej treści:
„ Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu
Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko
dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli,
przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”
„Tak mi dopomóż Bóg”.
Prowadzący obrady stwierdził, że radni, którzy złożyli ślubowanie, objęli mandat radnego Rady Powiatu w Lipsku. Następnie podkreślił, iż ustawowy skład
rady wynosi 15 radnych. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 14-stu radnych, co
stanowi kworum, niezbędne do prowadzenia obrad Rady Powiatu Lipskiego,
umożliwia przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowanie prawomocnych uchwał. Przystępujemy obecnie do przyjęcia porządku obrad I sesji Rady
Powiatu Lipskiego. Przedstawiam proponowany porządek obrad dzisiejszej sesji
przygotowany przez zwołującego sesję Komisarza Wyborczego w Radomiu I.
Proponowany porządek obrad radni otrzymali wraz z zaproszeniem na sesję.

Następnie radny Kazimierz Czerwonka przedstawił porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przekazanie prowadzenia obrad radnemu seniorowi.
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3. Złożenie ślubowania.
4. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipsku – projekt uchwały
Nr I/1/2018 Rady Powiatu.
a) zgłaszanie kandydatów;
b) wybór Komisji Skrutacyjnej;
c) głosowanie.
5. Zamknięcie obrad.

Następnie zapytał czy są uwagi lub propozycje, co do porządku obrad.
Radny Józef Sosnowski w oparciu o art.15 ust.2 ustawy o samorządzie powiatowym oraz § 17 ust.5 pkt.2 Statutu Powiatu Lipskiego wniósł o rozszerzenie porządku obrad i dodanie następujących punktów:

1) wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Lipsku – projekt uchwały
Nr I/2/2018 Rady Powiatu.
a) zgłaszanie kandydatów;
b) wybór Komisji Skrutacyjnej;
c) głosowanie.

2) wybór Starosty Lipskiego – projekt uchwały Nr I/3/2018 Rady Powiatu.
a) zgłaszanie kandydatów;
b) wybór Komisji Skrutacyjnej;
c) głosowanie.

3) Wybór Zarządu Powiatu Lipskiego
a) Wicestarosty Lipskiego – projekt uchwały Nr I/4/2018 Rady Powiatu.
- zgłaszanie kandydatów;
- wybór Komisji Skrutacyjnej;
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- głosowanie.

b) Wybór członków Zarządu Powiatu – projekt uchwały Nr I/5/2018
Rady Powiatu.
- zgłaszanie kandydatów;
- wybór Komisji Skrutacyjnej;
- głosowanie.
Prowadzący obrady poinformował, że zgodnie z przepisem art. 13 ust 1a, 1b
i 1c ustawy o samorządzie powiatowym. Głosowania jawne na sesjach rady odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie
imiennego wykazu głosowań radnych. W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 1a nie jest możliwe z przyczyn technicznych
przeprowadza się głosowanie imienne. Imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej
i na stronie internetowej powiatu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty na
obszarze powiatu.
Ponieważ nie ma urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, głosowanie imienne odbywać się będzie poprzez
wywoływanie nazwisk radnych i odnotowanie w protokole czy radny oddał głos
„za”, „przeciw” czy „wstrzymał się” od głosu.
Następnie zapytał, kto z radnych jest za rozszerzeniem porządku obrad zgodnie z
wnioskiem radnego Józefa Sosnowskiego - wprowadzenie punktu dotyczącego
wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Lipsku. Prowadzący obrady
wyczytał alfabetycznie radnych i odnotowywał przebieg głosowania.
Stwierdził, że za wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad punktu „wybór
Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Lipsku” głosowali wszyscy obecni na
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sesji radni Rady Powiatu w liczbie 14-stu radnych. Imienny wykaz głosowania
radnych stanowi załącznik do protokołu.
Następnie zapytał, kto z radnych jest za rozszerzeniem porządku obrad zgodnie z
wnioskiem radnego Józefa Sosnowskiego - wprowadzenie punktu dotyczącego
wyboru Starosty Powiatu w Lipsku. Prowadzący obrady wyczytał alfabetycznie
radnych i odnotowywał przebieg głosowania.
Stwierdził, że za wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad punktu „Wybór
Starosty Powiatu w Lipsku” głosowali wszyscy obecni na sesji radni Rady Powiatu w liczbie 14-stu radnych. Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu.

Następnie zapytał, kto z radnych jest za rozszerzeniem porządku obrad zgodnie z
wnioskiem radnego Józefa Sosnowskiego - wprowadzenie punktu dotyczącego
wyboru Zarządu Powiatu w Lipsku. Prowadzący obrady wyczytał alfabetycznie
radnych i odnotowywał przebieg głosowania.
Stwierdził, że za wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad punktu „Wybór
Zarządu Powiatu w Lipsku” głosowało 13 –stu radnych wstrzymał się radny. W
sesji uczestniczy 14-stu radnych. Imienny wykaz głosowania radnych stanowi
załącznik do protokołu.
Porządek obrad I sesji Rady Powiatu po zmianach jest następujący:
1.

Otwarcie sesji.

2.

Przekazanie prowadzenia obrad radnemu seniorowi.

3.

Złożenie ślubowania.

4.

Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipsku – projekt uchwały Nr I/1/2018
Rady Powiatu.

a) zgłaszanie kandydatów;
b) wybór Komisji Skrutacyjnej;
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c)

głosowanie.

5.

Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Lipsku – projekt uchwały Nr
I/2/2018 Rady Powiatu.

a) zgłaszanie kandydatów;
b) wybór Komisji Skrutacyjnej;
c)

głosowanie.

6. Wybór Starosty Powiatu w Lipsku – projekt uchwały Nr I/3/2018 Rady Powiatu.
a) zgłaszanie kandydatów;
b) wybór Komisji Skrutacyjnej;
c) głosowanie.
7. Wybór Zarządu Powiatu w Lipsku
a) Wicestarosty – projekt uchwały Nr I/4/2018 Rady Powiatu.
- zgłaszanie kandydatów;
- wybór Komisji Skrutacyjnej;
- głosowanie
b) Członków Zarządu – projekt uchwały Nr I/5/2018 Rady Powiatu.
- zgłaszanie kandydatów;
- wybór Komisji Skrutacyjnej;
- głosowanie
8. Zamknięcie obrad.

Dla formalności prowadzący obrady przystąpił do głosowania całości porządku
obrad. Wyczytał alfabetycznie radnych i odnotowywał przebieg głosowania.
Porządek obrad I inauguracyjnej 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 wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipsku.
Na kandydatów zostali zgłoszeni:
1. radny Józef Sosnowski przez radną Lucynę Gaik.
Józef Sosnowski – doświadczony samorządowiec. Był radnym Miasta
i Gminy Lipsko. Funkcję radnego powiatu pełni już czwartą kadencję.
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Dwie kadencje był przewodniczącym rady powiatu. Jako przewodniczący
rady dał się poznać jako osoba kompetentna i lubiana przez kolegów.
Uważam, że dobrze będzie sprawował powierzoną mu funkcję przewodniczącego rady.
Radny Józef Sosnowski wyraził zgodę na kandydowanie.
Następnie prowadzący obrady radny senior prosił o zgłaszanie kolejnych kandydatów. Ponieważ nie stwierdzono zgłoszeń radny senior dokonał zamknięcia listy
kandydatów na przewodniczącego Rady Powiatu w Lipsku.
Przystąpiono do powołania Komisji Skrutacyjnej.
Na kandydatów do Komisji Skrutacyjnej zostali zgłoszeni:
1. radny Jan Cyran przez radego radnego Artura Łukasza Dygasa.
2. radny Radosław Drąg przez radnego Romualda Zdzisława Kowaleczko;
3. radna Maria Agnieszka Węgrzecka przez radnego Zbigniewa Ostracha.

Radny Jan Cyran - wyraził zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
Radny Radosław Drąg - wyraził zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
Radna Maria Agnieszka Węgrzecka – wyraziła zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
Prowadzący obrady przystąpił do głosowania składu Komisji Skrutacyjnej.
Odbyło się głosowanie imienne. Radny senior wyczytał alfabetycznie radnych
i odnotowywał przebieg głosowania.
Skład Komisji Skrutacyjnej został zatwierdzony jednogłośnie w głosowaniu
imiennym. /Głosowało 14-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania radnych
stanowi załącznik do protokołu sesji.
Poprosił Komisję Skrutacyjną o ukonstytuowanie się poprzez – wybór przewodniczącego.
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Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został radny Jan Cyran.
Następnie prowadzący posiedzenie poprosił członków Komisji Skrutacyjnej
o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania.
Ogłosił 10 min. przerwy w obradach.
Po przerwie obrady zostały wznowione. W sesji uczestniczy 14-stu radnych.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jan Cyran objaśnił procedurę głosowania,
a mianowicie:
- głosowanie poprzez skreślenie na karcie do głosowania swojej decyzji tzn.
„tak” lub „nie”. Jeżeli skreślimy „nie” tzn., że jesteśmy za kandydatem, jeżeli
skreślimy „tak” tzn., że jesteśmy przeciwni tej kandydaturze.
Komisja Skrutacyjna rozdała radnym karty do głosowania na wybór Przewodniczącego Rady Powiatu.
Przystąpiono do g ł o s o w a n i a.
Po wrzuceniu do urny karty przez ostatniego radnego, Komisja Skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów. Przewodniczący komisji odczytał protokół

z

wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipsku.

W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania Przewodniczącym Rady
Powiatu w Lipsku na VI kadencję 2018 – 2023 został radny
JÓZEF SOSNOWSKI.
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami głosowania stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
W głosowaniu imiennym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu – uchwała Nr I/1/2018 stanowi załącznik do protokołu. /Głosowało 14-stu radnych/. Wykaz imienny głosowania
radnych stanowi załącznik do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady Powiatu Radny Józef Sosnowski podziękował za wybór i
zaufanie.
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Radny senior złożył gratulacje przewodniczącemu rady i poprosił przewodniczącego o dalsze prowadzenie obrad.

Przystąpiono do punktu 5-go porządku obrad. Obrady prowadzi Przewodniczący Rady Powiatu Józef Sosnowski.
Przewodniczący Rady Powiatu prosił o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu. Przypomniał, iż zgodnie z § 10 Statutu Powiatu
Lipskiego, Rada Powiatu wybiera ze swego grona dwóch wiceprzewodniczących
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego
składu Rady w głosowaniu tajnym.
Na kandydatów zostali zgłoszeni:
1.radny Romuald Zdzisław Kowaleczko przez radnego Sławomira Roberta
Śmieciucha.
Romuald Kowaleczko jest radnym VI kadencji Rady Powiatu w Lipsku nieprzerwanie. Myślę, iż doświadczenie jakie posiada i to co mu przyświeca
we wszystkim - dobro i rozwój powiatu - będzie łączył i jednoczył wszystkich.
2.radny Kazimierz Czerwonka przez radnego Sławomira Roberta Śmieciucha.
Kazimierz Czerwonka swoim doświadczeniem uzupełni skład prezydium.
Będzie gwarantował, że równomiernie będziemy rozdzielać problemy pomiędzy wszystkich zainteresowanych – wszystkie gminy powiatu lipskiego.
Mam nadzieję, że Pan Kazimierz przyjmie tą propozycję.
Radny Romuald Zdzisław Kowaleczko wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Kazimierz Czerwonka wyraził zgodę na kandydowanie.
Przystąpiono do powołania Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował, by radni, którzy pracowali
w Komisji Skrutacyjnej przy wyborze Przewodniczącego Rady Powiatu, pracowali również w Komisji Skrutacyjnej przy wyborze Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.
1. radny Jan Cyran wyraził zgodę.
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2. radny Radosław Drąg wyraził zgodę.
3. radna Maria Agnieszka Węgrzecka wyraziła zgodę.
Przewodniczący obrad poprosił członków Komisji Skrutacyjnej o przystąpienie
do pracy i przygotowanie kart do głosowania.
Ogłoszono 10 min. przerwy w obradach.
Po przerwie obrady zostały wznowione. W sesji uczestniczy 14-stu radnych.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jan Cyran objaśnił procedurę głosowania,
a mianowicie:
- na karcie do głosowania mamy dwóch kandydatów. Skreślamy kandydaturę,
którą nie akceptujemy. Jeżeli akceptujemy obydwu kandydatów wrzucamy kartę
do urny bez skreśleń.
Komisja Skrutacyjna rozdała radnym karty do głosowania na wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Lipsku.
Przystąpiono do g ł o s o w a n i a.
Po wrzuceniu do urny karty przez ostatniego radnego, Komisja Skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów. Przewodniczący komisji odczytał protokół

z

wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Lipsku.

W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania Wiceprzewodniczącymi
Rady Powiatu w Lipsku na VI kadencję 2018 – 2023 zostali radni:
CZERWONKA KAZIMIERZ
KOWALECZKO ROMUALD ZDZISŁAW.

Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami głosowania stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

W głosowaniu imiennym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Lipsku – uchwała
Nr I/2/2018 stanowi załącznik do protokołu. /Głosowało 14-stu radnych/. Wykaz imienny głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu sesji.
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Przystąpiono do punktu 6-go porządku obrad. Obrady prowadzi Przewodniczący Rady Powiatu Józef Sosnowski.
Przewodniczący przypomniał, iż zgodnie z art.27 ust.2 ustawy o samorządzie
powiatowym, rada powiatu wybiera starostę bezwzględną większością głosów
ustawowego składu rad, w głosowaniu tajnym. Prosił o zgłaszanie kandydatów.
Na kandydatów zostali zgłoszeni:
1. radny Sławomir Robert Śmieciuch przez radnego Józefa Sosnowskiego.
Sławomir Robert Śmieciuch jest radnym Rady Powiatu w Lipsku od trzech
kadencji. Jedną kadencję był radnym Miasta i Gminy Lipsko. Jest to osoba bardzo zagazowana w rozwój naszego powiatu.
Radny Sławomir Robert Śmieciuch wyraził zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował, by radni, którzy pracowali
w Komisji Skrutacyjnej przy wyborze Przewodniczącego Rady Powiatu, pracowali również w Komisji Skrutacyjnej przy wyborze Starosty Powiatu.
1.radny Jan Cyran wyraził zgodę.
2.radny Drąg Radosław wyraził zgodę.
3.radna Maria Agnieszka Węgrzecka wyraziła zgodę.

Przewodniczący obrad poprosił członków Komisji Skrutacyjnej o przystąpienie
do pracy i przygotowanie kart do głosowania.
Ogłoszono 10 min. przerwy w obradach.
Po przerwie obrady zostały wznowione. W sesji uczestniczy 14-stu radnych.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jan Cyran objaśnił procedurę głosowania,
a mianowicie:
- głosowanie poprzez skreślenie na karcie do głosowania swojej decyzji tzn.
„tak” lub „nie”. Jeżeli skreślimy „nie” tzn., że jesteśmy za kandydatem, jeżeli
skreślimy „tak” tzn., że jesteśmy przeciwni tej kandydaturze.
Komisja Skrutacyjna rozdała radnym karty do głosowania na wybór Starosty Powiatu.
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Przystąpiono do g ł o s o w a n i a.
Po wrzuceniu do urny karty przez ostatniego radnego, Komisja Skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów. Przewodniczący komisji odczytał protokół

z

wyboru Starosty Powiatu.

W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania Starostą Powiatu
Lipskiego na VI kadencję 2018 – 2023 został radny
SŁAWOMIR ROBERT ŚMIECIUCH.
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami głosowania stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
W głosowaniu imiennym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie wyboru Starosty Powiatu – uchwała Nr I/3/2018 stanowi załącznik do protokołu.
/Głosowało 14-stu radnych/. Wykaz imienny głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu sesji.
Starosta Lipski – Sławomir Robert Śmieciuch podziękował radnym za wybór
i zaufanie.
Przewodniczący Rady ogłosił 15-cie minut przerwy w obradach I inauguracyjnej
sesji Rady Powiatu w Lipsku VI kadencji /2018-2023/.

Po przewie wznowiono obrady i przystąpiono do realizacji punktu 7-go
porządku obrad, a mianowicie wyboru Zarządu Powiatu w Lipsku.
W sesji uczestniczy 14-stu radnych.

a) Wybór Wicestarosty Powiatu
Przewodniczący przypomniał, iż zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym
art.27 ust.3 Rada Powiatu wybiera wicestarostę oraz pozostałych członków zarządu na wniosek starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
Na stanowisko Wicestarosty została zgłoszona radna Maria Agnieszka
Węgrzecka.
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Zgłoszenia i prezentacji osoby kandydata dokonał Starosta Powiatu Sławomir
Robert Śmieciuch.
Maria Agnieszka Węgrzecka – znam radną od początku naszej pracy w Radzie
Powiatu. Dała się poznać jako osoba bardzo zaangażowana w sprawy powiatu –
rozwój powiatu. Jest osobą godną zaufania.
Pani Maria Agnieszka Węgrzecka wyraziła zgodę na kandydowanie na stanowisko Wicestarosty.
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż w związku z powyższym należy
zmienić skład komisji skrutacyjnej. Zaproponował, by radny Jan Cyran oraz radny Radosław Drąg pracowali dalej w komisji skrutacyjnej.
1.radny Jan Cyran wyraził zgodę.
2.radny Drąg Radosław nie wyraził zgody.
Prowadzący posiedzenie prosił o zgłaszanie kandydatur do pracy w komisji skrutacyjnej.
Do pracy w komisji skrutacyjnej został zgłoszony:
1.radny Romuald Zdzisław Kowaleczko przez Józefa Sosnowskiego.
Romuald Zdzisław Kowaleczko wyraził zgodę na pracę w komisji.
2.radny Kazimierz Czerwonka przez radnego Józefa Sosnowskiego.
Kazimierz Czerwonka wyraził zgodę na pracę w komisji.
Prowadzący obrady przystąpił do głosowania składu komisji skrutacyjnej.
Odbyło się głosowanie imienne. Przewodniczący wyczytał alfabetycznie radnych
i odnotowywał przebieg głosowania.
Skład Komisji Skrutacyjnej został zatwierdzony jednogłośnie w głosowaniu
imiennym. /Głosowało 14-stu radnych/. Imienny wykaz głosowania radnych
stanowi załącznik do protokołu sesji.
Przewodniczący obrad poprosił członków Komisji Skrutacyjnej o przystąpienie
do pracy i przygotowanie kart do głosowania.
Ogłoszono 10 min. przerwy w obradach.
Po przerwie obrady zostały wznowione.
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W sesji uczestniczy 14-stu radnych.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jan Cyran objaśnił procedurę głosowania,
a mianowicie:
- głosowanie poprzez skreślenie na karcie do głosowania swojej decyzji tzn.
„tak” lub „nie”. Jeżeli skreślimy „nie” tzn., że jesteśmy za kandydatem, jeżeli
skreślimy „tak” tzn., że jesteśmy przeciwni tej kandydaturze.
Komisja Skrutacyjna rozdała radnym karty do głosowania na wybór Wicestarosty
Powiatu.
Przystąpiono do g ł o s o w a n i a.
Po wrzuceniu do urny karty przez ostatniego radnego, Komisja Skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów. Przewodniczący komisji odczytał protokół

z

wyboru Wicestarosty Powiatu.

W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania Wicestarostą Powiatu
Lipskiego na VI kadencję 2018 – 2023 została radna
MARIA AGNIESZKA WĘGRZECKA.

Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami głosowania stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
W głosowaniu imiennym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu – uchwała Nr I/4/2018 stanowi załącznik do protokołu. /Głosowało 14-stu radnych/. Wykaz imienny głosowania radnych stanowi załącznik do protokołu sesji.
Radna Maria Agnieszka Węgrzecka podziękowała radnym za wybór i zaufanie.

b)Wybór członków Zarządu Powiatu.
Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym – art. 27 ust.3 Rada Powiatu wybiera członków zarządu na wniosek starosty zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
Na kandydatów przez Starostę Lipskiego zostali zgłoszeni:
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1. Gaik Lucyna.
2. Artur Łukasz Dygas.
3. Zbigniew Ostrach.
Starosta Lipski zaznaczył, iż są to osoby kompetentne, mające duże doświadczenie w pracy samorządowej i administracyjnej. Są to osoby oddane na rzecz powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował, by radni, którzy pracowali
w Komisji Skrutacyjnej przy wyborze Wicestarosty Powiatu, pracowali również
w Komisji Skrutacyjnej przy wyborze członków Zarządu Powiatu.
1.radny Jan Cyran wyraził zgodę.
2.radny Kazimierz Czerwonka wyraził zgodę.
3.radny Romuald Zdzisław Kowaleczko wyraził zgodę.
Przewodniczący obrad poprosił członków Komisji Skrutacyjnej o przystąpienie
do pracy i przygotowanie kart do głosowania.
Ogłoszono 10 min. przerwy w obradach.
Po przerwie obrady zostały wznowione. W sesji uczestniczy 14-stu radnych.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jan Cyran objaśnił procedurę głosowania,
a mianowicie:
- na karcie do głosowania mamy trzech kandydatów. Skreślamy kandydaturę,
którą nie akceptujemy. Jeżeli akceptujemy wszystkich kandydatów wrzucamy
kartę do urny bez skreśleń.
Komisja Skrutacyjna rozdała radnym karty do głosowania na wybór członków
Zarządu Powiatu.
Przystąpiono do g ł o s o w a n i a.
Po wrzuceniu do urny karty przez ostatniego radnego, Komisja Skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów. Przewodniczący komisji odczytał protokół
wyboru członków Zarządu Powiatu.
W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania członkami Zarządu
Powiatu Lipskiego na VI kadencję 2018 – 2023 zostały wybrane
następujące osoby:
GAIK LUCYNĘ
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ARTUR ŁUKASZ DYGAS
ZBIGNIEW OSTRACH.
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami głosowania stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
W głosowaniu imiennym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu – uchwała Nr I/5/2018 stanowi załącznik do
protokołu. /Głosowało 14-stu radnych/. Wykaz imienny głosowania radnych
stanowi załącznik do protokołu sesji.
Radna Gaik Lucyna podziękowała radnym za wybór i zaufanie.
Radny Artur Łukasz Dygas podziękował radnym za wybór i zaufanie.
Radny Zbigniew Ostrach podziękował radnym za wybór i zaufanie.
Przewodniczący Rady Powiatu udzielił głosu Komendantowi PSP w Lipsku Tomaszowi Krzyczkowskiemu.
Komendant PSP w Lipsku Tomasz Krzyczkowski głos zabrał w sprawie podsumowania uroczystości /jakie miały miejsce na terenie powiatu lipskiego/ zwianych z Rokiem Niepodległości 2018.
Przewodniczący Rady Powiatu Pan Józef Sosnowski poinformował, iż
został wyczerpany porządek obrad I inauguracyjnej sesji Rady Powiatu
Lipsku VI kadencji. Obrady zostały zamknięte.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący Obrad
Radny Senior
Kazimierz Czerwonka

Protokołowała
Małgorzata Szmit

Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski
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