
Protokół XIX/2015 
sesji Rady Miejskiej w Lipsku 

kadencji 2014-2018 
odbytej w dniu 30 grudnia 2015 r. 

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko 
w godzinach 10°° -  1030

Ustawowy skład Rady wynosi 15, obecni wszyscy (lista obecności stanowi załącznik 
do niniejszego protokółu).

Udział w sesji wzięli:

1. Jacek  W ielorańsk i — B urm istrz M iasta i G m iny,
2. Mariola Szymczyk -  Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy,
3. Anna Woźniak -  Skarbnik Miasta i Gminy Lipsko,
4. Kusio Grzegorz -  Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego 

i Ochrony Środowiska UMiG

Przewodniczący Rady Pan Jacek Zając stwierdził ąuorum do podejmowania 
prawomocnych uchwał.

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

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2026,
2) Zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2015,
3) Ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2015.

3. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 2.

1) Projekt uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową omówiła i przedstawiła Pani 
Anna Woźniak -  Skarbnik Miasta i Gminy Lipsko.

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę, która stanowi załącznik 

do niniejszego protokółu.
Za ł ą c z n ik

Uchwała Nr XIX/148/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 grudnia 
2015 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2026.

2) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 omówiła Pani Anna 
Woźniak -  Skarbnik Miasta i Gminy Lipsko, stwierdzając, że:

Dochody budżetowe
Zwiększono plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę 25.888zł.



Zmniejszono kwotę dotacji celowej z Unii Europejskiej o 5.096zł. na realizację zadania 
bieżącego pn. „Opracowanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej 
w ramach aglomeracji Lipsko”. W związku z ponadplanowymi dochodami zwiększono plan 
dochodów w dziale 700 „ Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005,, Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami” § 0970 „ Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 5.096zł oraz w dziale 
801 „ Oświata i wychowanie”, rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”, § 0830 
„Wpływy z usług” o kwotę 19.295zł. Wprowadzono plan środków z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 6.593zł. na dofinansowanie zadania pn. 
„Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Lipsko”. Koszt całego 
zadania, to kwota 8.790zł. Udział środków własnych gminy 2.197zł.
Wydatki budżetowe
Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 25.888zł.
Zmiany wynikają ze zmian w planie dochodów budżetu oraz z bieżącej działalności jednostek. 

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę, która stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu.
Z a ł ą c z n ik

Uchwała Nr XIX/149/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 grudnia 
2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2015.

3) Projekt uchwały omówił Pan Grzegorz Kusio- Kierownik Referatu Zagospodarowania 
Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu M iasta i Gminy Lipsko.

Poinformował że wykonanie zadania pn. „Budowa wodociągu w miejscowościach: Śląsko, 
Poręba, Jadwinów” ze względu na konieczność aktualizacji map do celów projektowych termin 
realizacji zostanie wydłużony do 30 czerwca 2016 r. i wykonanie zdania pn. 
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Lipsko w msc. 
Wiśniówek, Katarzynów, Lipa Miklas oraz Krepa Kościelna ze względu na dodatkowy zakres 
rzeczowy opracowania spowodował, że wykonawca zwrócił się o wydłużenie realizacji zadania 
do 30 czerwca 2016 r.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwalę, która stanowi załącznik do 

niniejszego protokółu.
Z a ł ą c z n ik

Uchwała Nr XIX/150/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 grudnia 
2015 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku 
budżetowego 2015. 

Ad. 3.
Przewodniczący Rady Pan Jacek Zaiac stwierdził, że porządek obrad został 

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

Przewodniczący Rady
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