
Protokół XLVI/2017 
sesji Rady Miejskiej w Lipsku 

kadencji 2014-2018 
odbytej w  dniu 18 grudnia 2017 r. 

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gm iny Lipsko 
w godzinach 1000 -  13°"

Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych, obecnych 13; nieobecni usprawiedliwieni 
Mirosława Jabłońska i Mateusz Pawlak (lista obecności stanowi załącznik do niniejszego 
protokółu).

Udział w sesji wzięli:

1. Jacek Wielorański — Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko;
2. Mariola Szymczyk -  Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko;
3. Artur Dygas -  Sekretarz Miasta i Gminy Lipsko;
4. Anna Woźniak -  Skarbnik Miasta i Gminy Lipsko;
5. Józef Sosnowski -  Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług

Komunalnych w Lipsku, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Lipskiego;
6. Kazimierz Morgaś -  Radny Rady Powiatu Lipskiego;
7. Izabela Ronduda -  Dyrektor Lipskiego Centrum Kultury;
8. Edyta Kasperczyk -  Zastępca Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Lipsku;
9. Wanda Gozdur -  Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki

Zdrowotnej w Lipsku;
10. Magdalena Cieślak Dyrektor Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Lipsku;
11. Justyna Tomczyk -  Dyrektor Przedszkola Publicznego Samorządowego w Lipsku;
12. Ewa Sołtysiak -  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Soleckiej;
13. Anita Wróbel -  Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Długowoli;
14. Grażyna Kulpińska -  Dyrektor Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej;
15. Radosław Winiarczyk Zastępca Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego 

Środowiska i Mienia Komunalnego UMiG;
16. Sołtysi z terenu Gminy Lipsko.
Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wnioski o następująccj treści:

1. Wycofanie z pkt. 6 ppkt. 1 -  „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
i Gminy Lipsko na lata 2017-2026;

2. Wprowadzenie do pkt. 6 ppkt. 2 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu 
Mazowieckiemu w 2018 roku;

3. Wprowadzenie do pkt. 6 ppkt. 3 - zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu 
wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 
Miasto i Gminę Lipsko;

4. Przesunięcie pkt. 7-„interpelacje i wnioski radnych”-jako  punkt 4;
Przewodniczący poddał pod głosowanie wnioski w kolejności ich zgłoszenia.



W głosowaniu jawnym  jednogłośnie radni przyjęli wniosek 1.
W głosowaniu jawnym  jednogłośnie radni przyjęli w niosek 2.
W głosowaniu jawnym  jednogłośnie radni przyjęli wniosek 3.
W głosowaniu jawnym  jednogłośnie radni przyjęli wniosek 4.

Radny Roman Madejski zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad Uchwały 
Budżetowej na rok 2018. Argum entując stwierdził, że na wspólnym posiedzeniu Komisji 
w dniu 4 grudnia 2017 r. radni otrzymali projekt budżetu zakładający deficyt w wysokości 
15.123zł i taki projekt został przesłany do zaopiniowania do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w W arszawie. W dniu dzisiejszym otrzymał projekt zakładający deficyt 
budżetowy w wysokości 247.900 zł. Uważa, że należy projekt ponownie przedyskutować na 
wspólnym posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Rady Pan Jacek Zając udzielił głosu Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Lipsko, Panu Jacków i Wielorańskiemu.

Burmistrz poinformował, że projekt budżetu Miasta i Gminy Lipsko opracowano 
w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w l.ipsku Nr XXXXI1/246/2013 z dnia 24 czerwca 2013r. 
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz w oparciu o obowiązujące 
przepisy prawne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, ponadto na wspólnym 
posiedzeniu Komisji w dniu 4 grudnia br. radni otrzymali informację, że nastąpią zmiany 
do projektu budżetu, związane z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na kwotę 
232.777zł na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych na terenie miasta i gminy Lipsko.

Szczegółowego uzasadnienia dotyczącego zmian w projekcie budżetu na rok 2018 
udzieliła Pani Anna Woźniak Skarbnik Miasta i Gminy Lipsko. Informując, że:
Dochody
Zwiększono dochody ogółem o kwotę 7.020zł., z tytułu wpływów z podatku dochodowego od 
osób prawnych. Zwiększenia dokonano na podstawie przewidywanego wykonania dochodu za 
rok 2017.
Wydatki
Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 239.797zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 
74.777zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 165.020zl.
W ramach wydatków bieżących :
- wycofano się z zadania „Rozbiórka budynku byłej kotłowni ZEC przy ulicy Przemysłowej 
w Lipsku” , na które zaplanowano środki w kwocie 158.000zł. Zmniejszenia dokonano w dziale 
700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, 
§ 4300 „Zakup usług pozostałych”.
- zwiększono plan wydatków przeznaczonych na odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Lipsko
0 kwotę 232.777zł. Powyższa kwota wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego
1 przeprowadzonej kalkulacji na podstawie oferty najkorzystniejszej. Zwiększenia dokonano 
w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka 
odpadami”, § 4300 „Zakup usług pozostałych”.
W ramach wydatków majątkowych:
- zwiększono wydatki zadania inwestycyjnego pn. „Zwodociągowanie obszarów wiejskich 
na terenie gminy Lipsko” o kwotę 41.820zł.
- wprowadzono zadanie inwestycyjne roku 2017 pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej 
budowy chodników wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej 747



na odcinku od km 26+146 do km 28+700 w miejscowości Lipa Miklas na terenie gminy 
Lipsko”.
Plan wydatków zadania 49.200zł. Zmiany dokonano w dziale 600 „Transport i łączność”, 
rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”, § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych”.
- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej w Gminie Lipsko”. Plan wydatków zadania 38.000zl. Zmiany dokonano w dziale 
700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami nieruchomościami”,
§ 6059 „ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”.
Wynik budżetu
Zwiększono deficyt o kwotę 232.777zl. Planowanie pokrycia zwiększonej kwoty deficytu 
wolnymi środkami możliwe jest dzięki temu, że Gmina nie zaangażuje w roku 2017 pełnej 
kwoty wolnych środków z roku 2016.
Zenon Stępień -  wysunął wniosek o uchwalenie budżetu w wersji omawianej na wspólnym 
posiedzeniu Komisji w dniu 4 grudnia 2017 r.

W wyniku powyższego Przewodniczący Rady Pan Jacek Zając zarządził 
kilkunastominutową przerwę w obradach w celu udzielenia wyjaśnień dotyczących 
proponowanych zmian w projekcie budżetu.
Po przerwie.
Radny Roman M adejski -  w ycofał złożony wniosek do porządku obrad.

Przewodniczący poddał pod glosowanie porządek obrad przy uwzględnieniu 
przegłosowanych wniosków.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli do realizacji następujący porządek
obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokółu z ostatnich obrad sesji tj. z dnia 27 listopada 2017 r.
3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko na temat działalności w okresie od 

27 listopada 2017 r. do 18 grudnia 2017 r.
4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na 

lata 2018-2026;
1) Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko;
2) Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipsku zapoznanie z treścią

Uchwały Ra.494.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2018-2026;

3) Wystąpienie Przewodniczącego Wspólnego Posiedzenia Stałych Komisji Rady
Miejskiej w Lipsku;

4) Dyskusja;
5) Podjęcie uchwały;

6. Uchwalenie Budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2018;
1) Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko,
2) Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipsku zapoznanie z treścią

Uchwały Nr Ra.493.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Miasto 
i Gminę Lipsko projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2018;

3) Wystąpienie Przewodniczącego Wspólnego Posiedzenia Stałych Komisji Rady
Miejskiej w Lipsku;



4) Dyskusja;
5) Podjęcie uchwały;

7. Podjęcie uchwał:
1) W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2017;
2) W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w 2018 roku;
3) Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagrodzeń nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko;
8. Wnioski i zapytania sołtysów.
9. Wolne wnioski.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad sesji.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli protokół z ostatnich obrad sesji 
tj. z dnia 27 listopada 2017 r. nie zgłaszając żadnych uwag.

P a n J a c e k  W i e l o r a ń s k i  B u r m i s t r z  M i a s t a  i G m i n y  L i p s k o  p r z e d s t a w i ł  i n f o rm a c j ę

ze swojej działalności w okresie od 27 listopada 2017 r. do 18 grudnia 2017 r. o następującej
treści:
In f o r m a c j a

1. 27.11.2017 r. — udział w obradach sesji Rady Miejskiej w Lipsku;
2. 28.11.2017 r. — rada techniczna w sprawie dokumentacji na przebudowę i odwodnienie 

miejscowości Lipa Miklas;
3. 1.12.2017 r. — spotkanie z Panem Mirosławem Tłuścikiem w sprawie porozumienia na 

wykonanie przejścia między ulicami Czachowskiego a Turystyczną;
4. 1.12.2017 r. -  spotkanie z Panem Fabianem Łepeckim w sprawie wspólnego wykonania 

placów zabaw na terenie Lipska;
5. 3.12.2017 r. -  udział w Obchodach 150 Rocznicy Urodzin Józefa Piłsudskiego;
6. 3.12.2017 r. -  udział w koncercie „Gramy dla Ewy”;
7. 4.12.2017 r. -  udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Lipsku;
8. 5.12.2017 -  udział w otwarciu wystawy „Józef Piłsudski Dziadek” w LCK;
9. 5.12.2017 r. — spot akie z Panem fabianem Łepeckim i przedstawicielem Zarządu 

Spółdzielni w sprawie wykonania placów zabaw na terenie Lipska;
10. 6.12.2017 r. — udział w komisji konkursowej w sprawie wyboru Powiatowego 

Państwowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku;
11. 11.12.2017 r. -  spotkanie z Panem Adamem Sztalem -  projektantem dokumentacji na 

wodociąg w Śląsku, Leopoldowie. Rozmowa, także na temat projektu dokumentacji ujęcia 
wody w Leszczynach i projektu dokumentacji wodociągu w Leszczynach, Hucie, Maziarzu 
i Borowie;

12. 12.12.2017 r. -  spotkanie z Panią Teresą Materek -  kierownikiem GDDKiA Rejon Zwoleń i 
wykonawcą chodników w Maruszowie;

13. 14.12.2017 r. -  spotkanie przedświąteczne z właścicielami firmy Marbet i Panem 
Krzysztofem Kowalczykiem dyrektorem firmy Kingspan;

14. 14.12.2017 r. -  rozdanie nagród w konkursie recytatorskim „Kreować Głosem” w LCK;
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15. 14.12.2017 r. -  udział w spotkaniu Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Maruszowie;

16. 15.12.2017 r. -  spotkanie przedświąteczne z Jednostką Strzelecką 1005 w Lipsku;

Ad. 4.

Włodzimierz Misiak -  zwrócił się z zapytaniem dot. budowy placu zabaw wspólnie 
ze Spółdzielnią Mieszkaniową, jaka będzie proporcja udziałów w tym przedsięwzięciu?
Jacek Wielorański -  Burmistrz -  w odpowiedzi poinformował, że proporcja udziałów będzie 
wynosiła po 50% dla każdej ze stron.

1) Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na 
lata 2018-2026 omówiła Pani Anna Woźniak. Poinformowała, że Wieloletnia Prognoza 
Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
0 finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2018-2026. Podstawą do opracowania WPF 
jest wykonanie budżetu za trzy kwartały 2017 roku, przewidywane wykonanie budżetu za 
rok 2017 oraz założenia prognostyczne ustalone na podstawie: analizy kształtowania się 
źródeł, z których Miasto i Gmina pozyskuje środki finansowe w ostatnich kilku latach, 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał Rady Miejskiej, podjętych na 
podstawie w/w ustaw, analiz kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich latach oraz 
przewidywanych tendencji rozwoju założeń makroekonomicznych podanych przez 
Ministerstwo Finansów. Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2018 rok przyjęto 
w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na rok 2018. Ponadto prognozę 
finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu 
zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Miejskiej, podjętych 
na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy 
w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju. W prezentowanej Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Miasta i Gminy w horyzoncie najbliższych 9 lat (2018-2026) 
przyjęto wskaźniki makroekonomiczne określone w „Wytycznych Ministra Rozwoju
1 Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz 
finansowych jednostek samorządu terytorialnego" z 12 października 2017r Analiza wpływu 
poszczególnych źródeł dochodów bieżących na dochody ogółem wskazuje 
na utrzymywanie się prawidłowości polegającej na tym, że największy udział w dochodach, 
w ciągu ostatnich trzech lat mają: subwencja ogólna, udziały we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych, dotacje celowe, a także podatki i opłaty, ze szczególnym 
naciskiem na podatek od nieruchomości. W roku 2017 można zaobserwować znaczny 
wzrost dochodu z tytułu podatku od środków transportowych w porównaniu do lat 
wcześniejszych spowodowany dużą ilością nowo zarejestrowanych pojazdów w roku 2017 
(ok. 30 pojazdów). Znaczne zmniejszenie pozostałych dochodów bieżących roku 2017 
w porównaniu do roku 2016 wynika z indywidualności roku 2016, w którym Miasto i 
Gmina odzyskała znaczny zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym za lata 
2011-2015 ( 3.235.342z.ł). Planując pozostałe dochody bieżące na lata 2019-2026 
zaplanowano wzrost wpływów o prognozowany przez Ministra Finansów wskaźnik inflacji, 
przedstawiony w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych.

Ad. 5.
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2) Przewodniczący Rady Pan Jacek Zając odczytał treść Uchwały Nr Ra.494.2017 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2017 r. 
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko projekcie 
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 
2018-2026. Skład Orzekający w § 1 uchwały -  „projekt uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2018-2026 opiniuje pozytywnie”. 
Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

3) Przewodniczący Wspólnego Posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Lipsku 
odbytego w dniu 4 grudnia 2017 r. Pan Włodzimierz Marek, stwierdził, że radni 
po szczegółowej analizie pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt uchwały i wnoszą 
o jego przyjęcie.

5) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę, która stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu.

Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr XLVI/313/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie W ieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2018-2026

1) Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko Pan Jacek Wielorański.

Projekt budżetu Miasta i Gminy Lipsko opracowano w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej 
Lipsku Nr XXXXII/246/2013 z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie trybu prac nad projektem 
uchwały budżetowej oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawne regulujące finanse 
jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności:
- ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017, poz. 1875),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 
2017 r. poz. 1453),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. I 870 ze zm.). 
Wykorzystano również:
- Informację Ministra Finansów w sprawie planowanej wysokości subwencji ogólnego 
planowanego dochodu z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 
24.10.2017 r. w sprawie planowanych kwot dotacji na zadania własne i zlecone gminie,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego znak: DRD-3 1 12/20/2017 z dnia 09.10.2017r.w sprawie 
planowanej kwoty dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru 
wyborców.
Założenia makroekonomiczne przyjęte do budżetu państwa na rok 2018:
- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,3%,
- wzrost PKB - w ujęciu realnym o 3,8%,
- wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej - 4,7%,
- wzrost spożycia prywatnego o 3,5%,
- waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2018r. wskaźnikiem waloryzacji na 
poziomie 102,7%.
Prognoza dochodów na rok 2018 przewiduje wpływy w wysokości 41.715.269zł.
Na planowane dochody 2018 roku składają się:
- dochody bieżące 37.219.233/4,
- dochody majątkowe 4.496.036zł.
Wydatki budżetu zaplanowano na podstawie projektów planów finansowych jednostek 
organizacyjnych gminy oraz wniosków sołectw.
Plan wydatków na rok 2018 przewiduje kwotę 41.730.392zł.
Na planowane wydatki składają się:
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- wydatki bieżące w kwocie 33.833.046zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 7.897.346zł.
Przy planowaniu wydatków przyjęto następujące założenia:
- wzrost funduszu płac o 5% oraz o kwoty planowanych nagród jubileuszowych i odpraw 
emerytalnych,
- skalkulowanie wydatków wg potrzeb z uwzględnieniem zasady gospodarności. Niektóre 
pozycje wydatków zwiększono do faktycznych potrzeb natomiast znaczną część wydatków 
pozostawiono na poziomie roku 2017,
- kontynuację zadań inwestycyjnych rozpoczętych w roku 2017 oraz rozpoczęcie nowych zadań 
głównie poprzez wykonanie dokumentacji technicznej. Nowe zadania inwestycyjne dotyczą 
w znacznej części funduszu sołeckiego.
- zaspokojenie zbiorowych potrzeb społeczeństwa z terenu miasta i gminy Lipsko.

W planie wydatków ujęte zostały te zadania, które powinny zostać zrealizowane 
w pierwszej kolejności. Pozostałe zadania, które nie zostały ujęte w projekcie budżetu roku 
2018 ze względu na brak środków, zostaną wprowadzone do realizacji w miarę pozyskania 
dodatkowych dochodów.

Burm istrz zwrócił się z wnioskiem  do radnych o przyjęcie Uchwały Budżetowej na 
rok 2018 w przedstawionej wersji.

2) Przewodniczący Rady Pan Jacek Zając odczytał treść Uchwały Nr 493.2017 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2017 r. 
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko projekcie 
Uchwały Budżetowej na rok 2018 oraz możliwości sfinansowania deficytu. Skład 
Orzekający w § 1 stwierdza: „Przedłożony przez Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko; 
1) projekt Uchwały Budżetowej na rok 2018 opiniuje pozytywnie; 2) możliwość 
sfinansowania deficytu opiniuje pozytywnie”

3) Przewodniczący Wspólnego Posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Lipsku 
odbytego w dniu 4 grudnia 2017 r. Pan Włodzimierz. Marek, stwierdził, że radni 
po szczegółowej analizie pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt uchwały 
i wnoszą o jego przyjęc ie.

4) Roman Madejski wysunął wniosek o ujęcie w wydatkach majątkowych budowy odcinka od 
ul. Czachowskiego do zalewu wskazując środki na pokrycie zadania z środków wolnych.

Burmistrz . że w budżecie ujęcie są najważniejsze inwestycje z dofinansowanie zewnętrznym, 
zwrócił się do radnego o wycofanie wniosku, gdy z gwarantuje jego wykonanie w roku 2018, 
ponieważ nie wiemy na dzień dzisiejszy, jaka będzie niezbędna kwota na jego wykonanie. 
Wobec powyższego Radny Roman Madejski wycofał wniosek.
Włodzimierz Misiak zwrócił się z zapytaniem do Pani Skarbnik czy istnieje możliwość 
dofinansowanie ze strony budżetu Miasta i gminy Lipsko w roku następnym będzie 
dofinansowana dla mieszkańców opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadami?
Anna Woźniak w odpowiedzi - oznajmiała, że opłaty, które ponoszą mieszkańcy za odbiór 
i zagospodarowanie odpadami mają się sfinansować do rzeczywistych kosztów odbioru. 
Zgodnie z obowiązującym prawem Miasto i Gmina nie może dofinansowywać tego typu zadań. 
Pan Jacek Wielorański Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko poinformował, że w roku 2018 
planowane jest utworzenie Spółki na bazie Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług 
Komunalnych w Lipsku. Zaznaczył, że nie ma takiej możliwości, iż będzie to tzw. „druga 
Ekokaloria” . Nie ma i nie będzie możliwości wprowadzenia kapitału zewnętrznego. Spółka 
będzie w 100% własnością Miasta i Gminy Lipsko, w związku z tym o kierunkach działania 
będzie decydował Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko. Podmiot ten będzie działał na rzecz 
mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko. Oznajmił, że w roku 2018 nie wzrośnie opłata za 
gospodarowanie odpadami, kanalizację sanitarną, wodę. Spółka będzie świadczyć usługi nie na 
gorszym, a przypuszczać należy, że na lepszym poziomie, niż do tej pory; wykonane zostanie 
więcej inwestycji, ponieważ będą możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych. Jeśli 
podmiot ten powstanie w roku 2018, to pod koniec roku nie będzie ogłaszany przetarg na odbiór 
i zagospodarowanie odpadami komunalnymi, ponieważ będzie to wykonywała Spółka.



5) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę, która stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu.

Z a ł ą c z n i k

Uchwala Nr XUVI/313/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z. dnia 18 grudnia 2017 r. 
Uchwala Budżetowa na rok 2018.

1) Projekt uchwały omówiła Pani Anna Woźniak Skarbnik Miasta i Gminy Lipsko 
Zmiany w planie dochodów bieżących
Wprowadzono ponadplanowe dochody z tytułu:
- zwrotu podatku VAT za rok 2013 przez Urząd Skarbowy w kwocie 13.000zł,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 7.902zł,
- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 27.959zł,
- rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 31.858zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą dwóch odpraw dla nauczyciela Gimnazjum 
Lipsko,
- kary umownej uzyskanej od wykonawcy umowy w kwocie 15.954zł,
- wpływów z opłat za wyżywienie w przedszkolu w Krępie Kościelnej w kwocie 20.458zł,
- najmu pomieszczeń w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej 
w kwocie 2.300zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków lokalnych w kwocie 1 .OOOzł,
- środków z tytułu prowizji od podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń 
pracowników Zespołu Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej w kwocie 565zł.
Zmiany w planie dochodów majątkowych:
- wprowadzono ponadplanowe dochody z wpływów przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 320zł.
Zmiany w planie wydatków bieżących:
- zwiększono plan wydatków Urzędu Miasta i Gminy o kwotę 40.OOOzł. Środki planuje się 
przeznaczyć na wydatki i zobowiązania związane z zakupem materiałów i usług, niezbędnych 
dla prawidłowego funkcjonowania Urzędu.
- zwiększono plan wydatków na odsetki od kredytów o kwotę 5.OOOzł,
- zwiększono plan wydatków na realizację miejsko-gminnego programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę ponadplanowych dochodów z tytułu opłat 
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych tj. o kwotę 7.902zł,
- zwiększono plan wydatków na zadania oświatowe o kwotę 76.381 zł. Większe wydatki 
wynikają z reformy systemu oświaty.
Pozostałe zmiany wynikają ze zmian w planie dochodów oraz z bieżącej działalności.
Zmiany w planie wydatków majątkowych wynikają ze zwrotu dotacji przez Województwo 
Mazowieckie w kwocie 3.602zł, tj. w kwocie jaką przekazało Miasto i Gmina Lipsko na 
realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji 
społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ASI”.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę, która stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu.
Z a ł ą c z n i k

Uchwala Nr XLVL/315/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 18 grudnia 2017 r. 
w sprawie zm iany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2017.

Ad. 7.
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2) Omówienia projektu uchwały dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko Pan Jacek 
Wielorański: poinformował, że Miasto i Gmina łapsko zobowiązało się do przekazania 
w 2017 roku pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w formie dokumentacji 
projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od km 26+146 do km 
28+700 w miejscowości Lipa Miklas na terenie gminy Lipsko, powiat lipski, 
województwo mazowieckie. Prace projektowe, rozpoczęte w roku 2017 na podstawie 
podpisanej umowy, nie zostaną zakończone w roku 2017 z powodu przeciągających się 
uzgodnień problemów technicznych. Konieczne jest anektowanie umowy zawartej 
z projektantem i przesuniecie terminu realizacji przedmiotu zlecenia na rok 2018. 
Po wykonaniu projektu Województwo Mazowieckie upoważni Miasto i Gminę Lipsko 
do wystąpienia do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o pozwolenie na budowę 
lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. 
Szczegółowy zakres kosztów, terminy oraz podział obowiązków stron przy późniejszej 
przebudowie drogi określone zostaną w odrębnej umowie, po opracowaniu dokumentacji 
technicznej. Zrealizowanie tej inwestycji jest niezbędne do poprawy bezpieczeństwa 
ruchu drogowego w miejscowości Lipa Miklas. Środki finansowe niezbędne do realizacji 
pomocy rzeczowej zostały ujęte w projekcie budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2018.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę, która stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu.
Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr XLVI/313/2017 Rady Miejskiej w Lipsku /. dnia 18 grudnia 2017 r. 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej W ojewództwu M azowieckiemu

3) Projekt uchwały omówiła Pani Mariola Szymczyk -  Zastępca Burmistrza Miasta 
i Gminy Lipsko.

Poinformowała, że zmiana uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagrodzeń nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko wiąże 
się ze zmianą ustawy o finansowaniu zadań oświatowych polegającą min. na usunięciu 
dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę, która stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu.
Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr X L V I/317/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 18 grudnia 2017 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagrodzeń nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez M iasto i Gminę Lipsko

Iwona Przepiórka — Sołtys Sołectwa Maruszów podziękowała Burmistrzowi za osobiste 
zaangażowanie, które przyczyniło się do budowy chodników w miejscowości Maruszów.

Witold W \pchło zwrócił się z zapytaniem kiedy rozpoczną się prace przy odwodnieniu 
ul. Stadionowej; inwestycja miała być rozpoczęta w miesiącu grudniu.
Burmistrz w odpowiedzi -  poinformował, że są zabezpieczone środki na ten cel, Samorządowy 
Zakład Budżetowy Usług Komunalnych wykonana inwestycję, jeśli w tym roku nie będzie miał 
takiej możliwości w ykonają w roku następnym. Zwrócił się do radnego o cierpliwość.

Ad. 8.

Ad. 9.
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W imieniu w łasnym , Przewodniczącego Rady, Radnych, Pracowników Urzędu 
Miasta i Gminy Lipsko, Pan Jacek W ielorański złożył najserdeczniejsze życzenia z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego 2018 Roku.

Ad. 10.
Przewodniczący Rady Pan Jacek Zając stwierdził, że porządek obrad został 

wyczerpany i dokonał zamknięcia XLVI sesji Rady Miejskiej w Lipsku kadencji 2014-201 8.


