
Protokół LIII/2018 
sesji Rady Miejskiej w Lipsku 

kadencji 2014-2018 
odbytej w dniu 10 września 2018 r. 

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko 
w godzinach 10°° -  1300

Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych, obecnych 15 (lista obecności stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu).

Udział w sesji wzięli:

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

w Lipsku, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Lipskiego;
7. Halina Pyrka -  Wiceprzewodnicząca Struktury Powiatowej PiS;
8. Izabela Ronduda -  Dyrektor Lipskiego Centrum Kultury;
9. Barbara Rutkowska -  Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

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

Zdrowotnej w Lipsku;
11. Magdalena Cieślak -  Dyrektor Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego 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 Zespołu Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej;
15. Justyna Tomczyk -  Dyrektor Przedszkola Publicznego Samorządowego w Lipsku;
16. Monika Piątek -  Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Lipsku;
17. Władysław Bajkowski -  Redaktor Naczelny „Twojego Radia Lipsko”;
18. Grzegorz Kusio -  Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Środowiska i Mienia

Komunalnego UMiG;
19. Wojciech Krasiński -  Podinspektor ds. zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw

obywatelskich UMiG;
20. Sołtysi z terenu Gminy Lipsko.

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu
Przewodniczący rady Pan Jacek Zając dokonał otwarcia obrad LIII sesji Rady Miejskiej 

w Lipsku.
Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad Przewodniczący Rady i Burmistrz Miasta 

i Gminy Lipsko Pan Jacek Wielorański dokonali wręczenia „Nagrody pieniężnej Miasta i Gminy 
Lipsko za osiągnięcia w sporcie” ustanowionej Uchwałą Nr XII/82/2011 Rady Miejskiej w Lipsku 
z dnia 26 września 2011 r. -  dla Pana Kamila Michalca
Osiągnięcia Pana Kamila: podczas Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych w lekkiej atletyce: 
Białystok 23-25 czerwca 2018 r.
Srebrny medal w rzucie oszczepem;



Brązowy medal w pchnięciu kulą,
Piąte miejsce w rzucie dyskiem
Bydgoszcz 8-10 czerwca 2018r
Złoty medal w rzucie dyskiem;
Złoty medal w pchnięciu kulą;
Brązowy medal w rzucie oszczepem;

Na podstawie listy obecności Przewodniczący rady Miejskiej w Lipsku, stwierdził
quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wnioski o następującej treści:

1) Wprowadzenie do porządku obrad do pkt. 8 ppkt. 6) w brzmieniu: „W sprawie określenia 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi”.

2) Usunięcie z porządku obrad z punktu 5 ppkt. 2 -  „Zapoznanie z treścią Uchwały 
Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół w Radomiu w sprawie opinii o wykonaniu 
budżetu za I półrocze 2018 r. -  wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej”

W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli do realizacji wniosek 1.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli do realizacji wniosek 2.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli do realizacji następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z ostatnich obrad sesji tj. z dnia 25 czerwca 2018 r.
3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko na temat działalności w okresie od 25 czerwca

2018 r. do 10 września 2018 r.
4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za I półrocze 2018 r.

1) Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko;
2) Dyskusja;

6. Informacja na temat funkcjonowania placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy Lipsko
w roku szkolnym 2018/2019
1) Wystąpienie Zastępcy Bunnistrza Miasta i Gminy Lipsko;
2) Dyskusja;

7. Sprawozdanie z wykonania funduszu sołeckiego za I półrocze 2018 r.
1) Wystąpienie podinspektora ds. zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw 

obywatelskich;
2) dyskusja

8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu na budowę chodnika przy drodze 

powiatowej nr 1905 W w Lipsku ul. Iłżecka na odcinku 130 mb;
2) Utworzenia w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku 

odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików i rad 
dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
zarządzonych na dzień;

3) Statutu Miasta i Gminy Lipsko;
4) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2018-2026;
5) Zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2018;
6) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi;



9. Wnioski i zapytania sołtysów.
10. Wolne wnioski.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 2.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli protokół z ostatnich obrad sesji tj. z dnia

25 czerwca 2018 r. nie zgłaszając żadnych uwag.

Ad. 3.
Informacje na temat swojej działalności w okresie od 25 czerwca 2018 r. do 10 września 2018

r. przedstawił i omówił Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko Pan Jacek Wielorański.

Informacja

1. 25.06.2018 r. -  udział w sesji Rady Miejskiej w Lipsku.
2. 26.06.2018 r. — spotkanie organizacyjne dotyczące XXIII obchodów Dni Lipska;
3. 26.06.2018 r. - spotkanie z Panem Andrzejem Kosztowniakiem Posłem na Sejm RP dotyczące 

inwestycji na terenie Gminy Lipsko;
4. 27.06.2018 r. -  rada techniczna dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji 

Lipsko;
5. 19.07.2018 r. -  udział w Święcie Policji;
6. 25.07.2018 r. -  wyjazd do warszawy do Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 

podpisanie aneksu do umowy na Termomodemizację trzech budynków użyteczności 
publicznej w Krępie Kościelnej, Wiśniówku i Katarzynowie;

7. 26.07.2018 r. -  odbiór dróg gminnych Sewerynów i Ratyniec;
8. 26.07.2018 r. -  konsultacje społeczne programu „Partycypacja w Planowaniu Przestrzennym 

Osiedle Solecka III teren A”;
9. 27.07.2018 r. -  odbiór drogi Lucjanów -  Boży Dar -  drugi etap kończący ten odcinek;
10. 29.07.2018 r. -  wyjazd do Rzeczniowa -  udział w Festiwalu w Dechę -  organizowanego przez 

Wójta Gminy Rzeczniów;
11. 31.07.2018 r. — spotkanie z kontrolerem PIP i podpisanie protokołu kontroli w Urzędzie 

Miasta i Gminy Lipsko;
12. 1.08.2018 r. -  spotkanie z mieszkańcami Lipy Miklas w sprawie budowanej kanalizacji 

sanitarnej w ich miejscowości;
13. 2.08.2018 r. -  spotkanie z firmą TRAKT dotyczące remontu drogi krajowej nr 79 biegnącej 

przez miasto Lipsko;
14. 5.08.2018 r. -  udział w Pikniku Nadwiślańskim organizowanym przez Wójta Gminy Chotcza; 

udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Lipsku;
15. 8.08.2018 r. wyjazd do Zwolenia do GDDKiA Oddział w Zwoleniu -  rozmowy na temat 

remontu drogi krajowej nr 79 przez Lipsko oraz chodnik w Maruszowie -  barierki; podpisanie 
aktu notarialnego na sprzedaż lokalu mieszkalnego;

16. 9.09.2018 r. -  wyjazd do warszawy do GDDKiA Oddział mazowiecki -  spotkanie z 
Dyrektorem Panem Marianem Gołosiem, pracownikami oraz Panem Andrzejem Gieradą -  
Prezesem firmy drogowej TRAKT dotyczące przebudowy drogi krajowej nr 79 biegnącej 
przez Miasto Lipsko; spotkanie z Panem Zbigniewem Ostrowskim -  Dyrektorem MZDW w 
Warszawie dotyczące remontu ulicy Spacerowej i Papiernia w Lipsku i budowy nowego śladu 
drogi wojewódzkiej tzw. południowej obwodnicy Lipska -  dot. problemów dojazdu do pól;

17. 10.08.2018 r. -  wyjazd do Radomia -  spotkanie z Panem Rafałem Rajkowskim -  dotyczące 
inwestycji na drodze wojewódzkiej 747 w gminie Lipsko;

18. 13.08.2018 r. -  spotkanie z SZBUK dotyczące remontów wykonywanych przez Zakład;
19. 14.08.2018 r. -  spotkanie z GDDKiA Oddział w Zwoleniu i firmą drogową TRAKT -  

dotyczące czasowej organizacji ruchu przy planowanym remoncie drogi krajowej biegnącej 
przez Lipsko;

20. 18-19.08.2018 r. -  obchody XXIII Dni Lipska -  podziękowania dla wszystkich;



21. 21.08.2018 r. -  spotkanie z GDDKiA Oddział w Zwoleniu i firmą drogową TRAKT 
dotyczące czasowej organizacji ruchu przy planowanym remoncie drogi krajowej biegnącej 
przez Lipsko;

22. 26.08.2018 r. -  udział w IV Nadwiślańskim Święcie Upraw Ogrodniczych organizowanych 
przez Wójta Gminy Solec nad Wisłą;

23. 28.08.2018 r. -  spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkola dotyczące przygotowania 
do nowego roku szkolnego 2018/2019;

24. Wyjazd do Warszawy -  podpisanie umowy w Ministerstwie Sprawiedliwości na doposażenie 
ochotniczych straży pożarnych na kwotę 42.500 zł; spotkanie z mieszkańcami Szymanowa 
i Gołębiowa w sprawie funduszu sołeckiego;

25. 4.09.2018 r. -  udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarczej, Finansów, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lipsku oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, 
Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa;

26. 8.09.2018 r. -  Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego w Lipskim Centrum 
Kultury; spotkanie z mieszkańcami Walentynowa dotyczące funduszu sołeckiego;

27. 9.09.2018 r. -  udział w uroczystościach uczczenia pamięci bestialsko wymordowanych 
żołnierzy Wojska Polskiego w Dąbrowie; udział w XIX Dożynkach Powiatowo-Gminnych 
w Rzeczniowie.

L Zenon Stępień -  nawiązując do wypowiedzi Burmistrza dot. czasowej organizacji ruchu przy 
planowanym remoncie drogi krajowej biegnącej przez Lipsko, zaproponował wyrównanie 
nawierzchni drogi szlaką, która będzie na czas remontu drogą objazdową przez Szymanów do 
Lipy Miklas i Jelonka poprzez nawiezienie szlaki.

2. Mirosława Jabłońska:
1) Czy Zakład Energetyczny udzielił odpowiedzi dot. słupów energetycznych na ul. 1 Maja?
2) Zwróciła się o ustawienie kontenerów na popiół na osiedlu Solecka.
3) Poprosiła o wyrównanie nawierzchni asfaltowej na ul. Witosa i Rejtana.

T Witold Wypchło -
1) Prośba o uporządkowanie działki łączącej ul. 1 Maja i Solecką.
2) W związku z remontem na drodze nr 79 przez miasto Lipsko, co z inwestycjami na Rynku? 

Odpowiedzi na zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko Pan Jacek Wielorański.

1. Jest to tzw. „droga spacerowa” i może zostać nawieziona materiałem naturalnym; zgodnie 
z harmonogramem i hierarchią wartości jej przebudowa nastąpi w okresie 4-5 lat, ponieważ 
wiąże się to z szerokością pasa drogowego; odcinek drogi będzie równać systematycznie;

2. l)Zakład Energetyczny nie jest zainteresowany sprzedażą ani oddaniem słupów, w związku z 
tym oświetleniem zostanie zamontowane przez Miasto i Gminę i będzie stanowiło jej własność;
2) Kontenery zostaną ustawione;
3) Jeżeli okaże się, że jest jeszcze gwarancja na wykonanie nakładki zostanie ona zlecona 

natychmiastowo;
3. Obecnie nie mamy pracowników robót publicznych; Staramy się dbać o estetykę, dobra wola 

każdego mieszkańca, aby o nią zadbał przed swoją posesją.
4. Remont ul. Rynek i Kościuszki będzie wykonywany zgodnie z planem i nie będzie kolidować.

Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za I półrocze 2018 r. 
przedstawił i omówił Pan Jacek Wielorański -  Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko.

Budżet Miasta i Gminy Lipsko na rok 2018 został uchwalony przez Radę Miejską w Lipsku 
w dniu 18 grudnia 2017 roku.
Plan określał:
- dochody w wysokości 41.722.289zł,

Ad. 4.

Ad. 5.
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- wydatki w wysokości 41.995.189zł.
W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Miejską oraz 

Burmistrza Miasta i Gminy na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską w Lipsku 
oraz upoważnienia ustawowego.

W zakresie zmian w budżecie podjęte zostało przez Radę Miejską 5 uchwał oraz wydanych 
zostało 9 zarządzeń Burmistrza.
W wyniku dokonanych zmian:
- plan dochodów wynosił 42.243.599zł,
- plan wydatków wynosił 46.383.91 1 zł.

Dochody wykonano w kwocie 20.127.276,42zł, tj. w 47,65% planu, w tym na programy, 
projekty lub zadania z udziałem środków unijnych 36.988,70zł, tj. 0,93% planu. Wydatki wykonano 
w kwocie 18.315.861,33zł, tj. w 39,49% planu, w tym na programy, projekty lub zadania z udziałem 
środków unijnych 321,84ł,56zł, tj. 4,47% planu. Z wykonania dochodów i wydatków budżetowych 
powstała nadwyżka w kwocie 1.811.415,09zł.

Realizacja budżetu za 1 półrocze 2018r. nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej oraz 
sfinansowaniem podstawowych zadań rzeczowych (bieżących) wynikających z planu na rok 2018.
W I półroczu br. zaciągnięto pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zrealizowane w roku 2017 wydatki zadania inwestycyjnego 
pn.„ Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Śląsko, Poręba, ul. Jadwinów w 
Lipsku”. Zgodnie z umową pożyczki z dnia 14.09.2017r. pożyczka powinna zostać przekazana na 
konto gminy w roku 2017, a została przekazana w miesiącu lutym 2018r.

Rozchody z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych przez Miasto i Gminę w roku 2015, na
pokrycie deficytu, w związku z wydatkami na wkład własny gminy w realizowanym zadaniu
inwestycyjnym, współfinansowanym przez Unię Europejską „ Przebudowa i modernizacja
oczyszczalni ścieków oraz kolektora sanitarnego w Lipsku w celu dostosowania parametrów 
oczyszczonych ścieków do wymogów dyrektywy Rady Europy nr 91/271/EWG”, wyniosły kwotę 
340.650zł. Rozchody z tytułu spłaty pożyczki z WFOŚiGW wyniosły kwotę 52.525,20zł.
Na realizację wydatków I półrocza br. przeznaczono 82,59% wolnych środków, w tym na pokrycie 
deficytu budżetu 68,23%.

W I półroczu br. zaciągnięto pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie na zrealizowane w roku 2017 wydatki zadania inwestycyjnego pn.„ 
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Śląsko, Poręba, ul. Jadwinów w 
Lipsku”. Zgodnie z umową pożyczki z dnia 14.09.2017r. pożyczka powinna zostać przekazana na 
konto gminy w roku 2017, a została przekazana w miesiącu lutym 2018r.

Rozchody z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych przez Miasto i Gminę w roku 2015, na
pokrycie deficytu, w związku z wydatkami na wkład własny gminy w realizowanym zadaniu
inwestycyjnym, współfinansowanym przez Unię Europejską „ Przebudowa i modernizacja
oczyszczalni ścieków oraz kolektora sanitarnego w Lipsku w celu dostosowania parametrów 
oczyszczonych ścieków do wymogów dyrektywy Rady Europy nr 91/27 l/EWG”, wyniosły kwotę 
340.650zł. Rozchody z tytułu spłaty pożyczki z WFOŚiGW wyniosły kwotę 52.525,20zł.

Na realizację wydatków I półrocza br. przeznaczono 82,59% wolnych środków, w tym na 
pokrycie deficytu budżetu 68,23%.
Wysoki udział w dochodach stanowią środki zewnętrzne, które stanowią kwotę 11.495.618,33zł, tj.
57,11% wykonanych dochodów. Dochody własne stanowią kwotę 8.631.658,09zł, tj. 42,89% 
wykonanych dochodów ogółem.

Realizacja dochodów własnych przebiega prawidłowo i wynosi 40,14% planu, w tym 
realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat wynosi 52,44% planu. Dochody z tytułu podatków 
lokalnych, tj. podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego oraz podatku od środków
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transportowych zostały zrealizowane w 49,81% planu.
W 1 półroczu 2018r. Miasto i Gmina Lipsko otrzymało 5.995.353,03zł dotacji, w tym na zadania 
własne 506.738,70zł, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 5.488.614,33zł.

Otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone gminie zostały wykorzystane w 99,71%, tj. 
w kwocie 5.472.930,57zł.
Realizacja dochodów z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przebiegła prawidłowo. 
Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli informację o przebiegu wykonania 
budżetu Miasta i Gminy Lipsko za I półrocze 2018 r. nie zgłaszając żadnych uwag.

Ad. 6.
Informację na temat funkcjonowania placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy 

Lipsko w roku szkolnym 2018/2019 przedstawiła i omówiła Pani Mariola Szymczyk -  Zastępca 
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko.
Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego materiału. W głosowaniu jawnym 
jednogłośnie przyjęli informację.

Ad. 7.
Sprawozdanie z wykonania funduszu sołeckiego za I półrocze 2018 r. przedstawił i omówił 

Pan Wojciech Krasiński - Podinspektor ds. zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw 
obywatelskich UM iG. Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli przedstawione 
sprawozdanie nie zgłaszając żadnych uwag.
Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8.

1) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Lipskiemu na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1905W w 
Lipsku ul. Iłżecka na odcinku 130 mb, która stanowi załącznik do niniejszej protokołu.

Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr LIII/364/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 10 września 2018 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu na budowę chodnika przy 
drodze powiatowej nr 1905W w Lipsku ul. Iłżecka na odcinku 130 mb;

2) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie utworzenia 
w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku odrębnego 
obwodu glosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików i rad dzielnic m.st. 
Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 
21 października 2018 r., która stanowi załącznik do niniejszego protokołu;

Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr LIII/365/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 10 września 2018 r. 
w sprawie utworzenia w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Lipsku odrębnego obwodu glosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików 
i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

3) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie Statutu Miasta i Gminy 
Lipsko, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu;

Z a ł ą c z n i k



Uchwała Nr LIII/366/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 10 września 2018 r. 
w sprawie Statutu Miasta i Gminy Lipsko

4) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2018-2026, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu;

Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr LIII/367/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 10 września 2018 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na łata 2018-2026

5) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2018, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu

Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr LIII/368/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 10 września 2018 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2018

6) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie określenia terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu;

Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr LIII/369/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 10 września 2018 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi;

Ad. 9.

_L Wiesław Nobis -  Sołtys Sołectwa Babilon -  zwrócił się z zapytaniem jaki jest przewidywany 
termin zakończenia inwestycji pn. budowa kanalizacji i oddania do użytku, łącznie 
z przyłączami indywidualnymi i wyrównaniem nakładki asfaltowej ?

2. Jadwiga Podsiadła -  Sołtys Sołectwa Ratyniec - złożyła podziękowanie dla Burmistrza za 
zaangażowanie w modernizacje drogi do miejscowości Ratyniec i poprosiła o realizacje 
następnej części inwestycji.

3. Iwona Przepiórka -  Sołtys Sołectwa Maruszów -  w imieniu mieszkańców podziękowała 
za wykonanie chodników przez miejscowość Maruszów i zwróciła się z zapytaniem czy można 
ustawić już przystanki autobusowe na miejsce ich przeznaczenia?

A Jan Zbigniew Lepecki Sołtys Sołectwa Leopoldów -  zwrócił się o wyrównanie nawierzchni 
drogi Gruszczyn -  Wiśniówek, Leopoldów Konstantynów -  wycięcie gałęzi zagrażających 
bezpieczeństwu drogowemu.

5. Włodzimierz Sainóg Sołtys Sołectwa Boży Dar -  zwrócił się o ustawienie znaku drogowego 
na zakręcie od Lucjanowa w Bożym Darze w kierunku Krępy -  „niebezpieczny zakręt”.

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko Pan Jacek Wielorański.

1. Inwestycja będzie oddana zgodnie z umową, wykonawca ma obowiązek doprowadzić 
powierzchnię do stanu przed rozpoczęciem inwestycji;

2. Dalsza część inwestycji nastąpi zgodnie z harmonogramem w roku następnym.
3. Zamontowanie przystanków nastąpi w tym tygodniu.
4. Po obradach sesji pracownicy na miejscu dokonają oględzin, szczegóły po obradach sesji.
5. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.

Ad. 11.
Przewodniczący udzielił głosu Pan Stanisławowi Grudniewskiemu mieszkańcowi miasta 

Lipsko, który wysunął propozycję o wnioskowanie do Prezydenta rzeczypospolitej Polskiej o nadanie 
odznaczenia „Orła Białego” dla Pana Czesława Barańskiego, zasłużonego dla Miasta i Gminy Lipsko,



odczytując jego zasługi. Następnie Pan Grudniewski zwrócił się do przewodniczącego o udzielenia 
odpowiedzi na jego wniosek dot. sprzedaży 20 m2 powierzchni pod budowę pomieszczenia pod 
kotłownię.

W odpowiedzi Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Jacek Zając poinformował, że otrzyma 
odpowiedź na piśmie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto Przewodniczący zaznaczył, że 
Pan Grudniewski na obradach wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej przedstawiając 
swoją prośbę Poinformował również, że Rada Miejska w Lipsku nie ma możliwości wystąpienia do 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wnioskowanie o nadanie odznaczenia „Orła Białego” .

Ad. 12
Przewodniczący Rady Pan Jacek Zając stwierdził, że porządek obrad został 

wyczerpany i dokonał zamknięcia LIII sesji Rady Miejskiej w Lipsku kadencji 2014-2018.


