
Protokół XLVIII/2018 
sesji Rady Miejskiej w Lipsku  

kadencji 2014-2018 
odbytej w dniu 12 lutego 2018 r. 

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko 
w godzinach 10°° -  130(l

Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych, obecnych 12; nieobecni usprawiedliwieni 
Mirosława Jabłońska, Włodzimierz Misiak 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. Roman Ochyński -  Starosta Lipski;
4. Paweł Jędraszek -  Wicestarosta Lipski;
5. Romuald Kowaleczko -  Radny Rady Powiatu w Lipsku;
6. Nina Siejko -  Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 

Zdrowotnej w Lipsku;
Opieki

7. Artur Dygas -  Sekretarz Miasta i Gminy Lipsko;
8. Józef Sosnowski -  Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego 

Komunalnych w Lipsku, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Lipskiego;
Usług

9. Izabela Ronduda -  Dyrektor Lipskiego Centrum Kultury;
10. Barbara Rutkowska -  Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

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

Zdrowotnej w Lipsku;
12. Magdalena Cieślak -  Dyrektor Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Lipsku;
13. Justyna Tomczyk -  Dyrektor Przedszkola Publicznego Samorządowego w Lipsku;
14. Anita Wróbel -  Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Długowoli;
15. Grażyna Kulpińska -  Dyrektor Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej;
16. Grzegorz Kusio -  Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Środowiska i 

Komunalnego UMiG;
Mienia

17. Sołtysi z terenu Gminy Lipsko.
Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o następującej treści:
Na prośbę Starosty Lipskiego przeniesienie punktu 7 jako punkt 3.

W głosowaniu jawnym  jednogłośnie radni przyjęli zgłoszony wniosek.

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

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokółów z poprzednich obrad sesji:

1) 18 grudnia 2017 r.;
2) 28 grudnia 2018 r.;



3. Stanowisko Rady Miejskiej w Lipsku w sprawie pisma znak: RBP.0004.1.2018 Rady
Powiatu Lipskiego w sprawie utworzenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy
Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.

4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko na temat działalności w okresie
od 18 grudnia 2017 r. do 12 lutego 2018 r.;

5. Interpelacje i wnioski radnych.
6. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipsku i zapoznanie z treścią uchwał:

1) Uchwała nr Ra.37.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości 
sfinansowania przez Miasto i Gminę Lipsko planowanego w Uchwale Budżetowej 
na rok 2018 deficytu;

2) Uchwała nr Ra.38.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości 
planowanej przez Miasto i Gminę Lipsko długu w latach objętych Wieloletnią 
Prognozą Finansową na lata 2018-2026;

7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Zatwierdzenia Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Lipsku na rok 2018;
2) Zatwierdzenia Ramowego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 

w Lipsku na rok 2018;
3) Zatwierdzenia Ramowych Planów Pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Lipsku 

na rok 2018;
4) Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 

Lipsko na lata 2018-2026;
5) Zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 201 8;
6) Przyjęcie Regulaminu targowiska miejskiego w Lipsku;
7) Przyjęcie Regulaminu korzystania z rynku w Lipsku;
8) Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Lipsko 

na lata 2017-2023;
9) Ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 

pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Lipsko dla 
niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez 
osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto Lipsko;

10) Zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania pomocy rzeczowej Województwu 
Mazowieckiemu w 2018 roku;

11) Zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie.

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

Ad. 2.

1) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli protokół z obrad sesji z dnia 18 grudnia
2017 r., nie zgłaszając żadnych uwag.

2) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli protokół z obrad sesji z dnia 28 grudnia
2017 r. nie zgłaszając żadnych uwag.



Ad. 3.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Jackowi Wielorańskiemu — Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Lipsko.

Pan Jacek Wielorański poinformował, że sprawy poruszane w tym punkcie są bardzo ważne dla 
Lipskiego Szpitala, Zarządu Powiatu, Rady Powiatu i wszystkich mieszkańców Powiatu 
Lipskiego. Przypomniał, iż wszyscy radni miejscy otrzymali pismo i stanowisko Rady Powiatu 
w Lipsku, wystosowane przez Panią Przewodniczącą Rady Powiatu Lipskiego. Zaznaczył, 
że pismo takiej samej treści otrzymał również Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko. W tym piśmie 
zawarty jest punkt drugi i pozwoli się do niego odnieść, ponieważ nie rozumie dlaczego ten 
punkt został zawarty w Stanowisku Rady Powiatu, a nie ma on żadnego powiązania z treścią 
całego Stanowiska. Poinformował, że w przeszłości w gabinecie Pani Dyrektor Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku w obecności Pana Starosty 
i Wicestarosty, padły propozycje min. z jego strony, że można by było przejąć SPZPOZ, będący 
w strukturze jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Lipsko, ale to jest bardzo odległa 
sprawa i na tym wówczas dyskusja się zakończyła. Następne spotkanie odbyło się w dniu 
17 listopada 2017 r., które nastąpiło po wcześniejszej rozmowie z Panią Dyrektor. Podczas tego 
spotkania ponownie został podjęty temat ewentualnego przejęcia SPZPOZ do struktur szpitala; 
nienaturalne bowiem jest tworzenie POZ prowadzącego taką samą działalność, w tym samym 
budynku, co w perspektywie czasu wiązałoby się ze wzajemną konkurencją (istnieje bowiem 
prawdopodobieństwo iż część osób przejdzie ze SPZPOZ do nowoutworzonego POZ). Podjęty 
przez Radę Powiatu w Lipsku program naprawczy Szpitala, skutkuje utworzeniem POZ, co 
w chwili obecnej generuje wysokie koszty związane z zatrudnieniem personelu (lekarzy, 
pielęgniarek, personelu technicznego), wyodrębnienie pomieszczeń i wyposażeniem 
w niezbędny sprzęt, a pacjentów nie będzie i NFZ nie będzie finansował tego przedsięwzięcia. 
W związku z tym taka propozycja została powiedziana, poza tym nie było żadnych innych 
zobowiązujących rozmów. Jednocześnie poinformował, że zgodnie z obowiązującym prawem 
decyzja w tej kwestii należy do Rady Miejskiej w Lipsku o czym będzie rozmawiał z radnych. 
Poinformował o ewentualnych warunkach przejęcia SPZPOZ, które przede wszystkim 
dotyczyły obecnie pracujących ludzi, którzy zostaliby przejęci na obecnych zasadach zarówno 
płacowych jak i socjalnych. Poza tym zaznaczył, że są zaawansowane prace dotyczącą 
opracowania dokumentacji nad utworzeniem rehabilitacji dziennej w budynku po byłej Szkole 
Podstawowej w Lipie Miklas. Poinformował, że odbyło się spotkanie z radnymi Rady Miejskiej 
w Lipsku, na którym zostało wypracowane wstępne stanowisko, że SPZPOZ nie zostanie 
przekazany, i taką informację miała przekazaną Pani Dyrektor. Podkreślił, że zna swoje 
kompetencje jako Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko.
Roman Madejski -  zwrócił się z zapytaniem czy po przeprowadzonych rozmowach z Panem 
Starostą i Panią Dyrektor padły jakiekolwiek deklaracje dot. utworzenia rehabilitacji w Lipie 
Miklas?
W odpowiedzi Burmistrz poinformował, że tylko z jego strony temat ten był poruszany, 
żadnych deklaracji z innych stron nie było. Tak ważnej decyzji nie omawia się na pierwszym 
niezobowiązującym spotkaniu.
Włodzimierz Marek -  Przewodniczący Komisji Gospodarczej, F inansów, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska poinformował, że na posiedzeniu Komisji w dniu 23 stycznia 2018r. członkowie 
Komisji analizowali pismo Przewodniczącej Rady Powiatu o utworzeniu POZ w strukturach 
Szpitala. Po analizie przedstawionego pisma Komisji przyjęła do wiadomości utworzenie POZ. 
Zaznaczył też, że jest członkiem Rady Społecznej SPZZOZ w Lipsku, w miesiącu styczniu br. 
odbyło się posiedzenie Rady, na którym dyskutowano o programie naprawczym polegającym
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min. na utworzeniu własnego POZ, osobiście głosował za jego utworzeniem, ponieważ pacjenci 
będą decydować, do którego POZ będą należeć.
Wanda Gozdur -  Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w Lipsku -  wyraziła swoje zdumienie i zaniepokojenie, że rozmowy na temat 
zakładu prowadzone są poza kierownikiem i pracownikami. SPZPOZ jest jednostką dobrze 
prosperującą, wyposażoną w niezbędny sprzęt medyczny i aparaturę, spełnia wszelkie 
procedury i warunki. Nadmieniała, że w ciągu lat istnienia Miasto i Gmina dołożyła 
do działalności 5.000 zł na termomodernizację Ośrodka Zdrowia w Maruszowie; remonty 
zarówno w Lipsku jak i Maruszowie zostały wykonane za środki wypracowane przez SPZOPZ. 
Nadmieniła, że pomieszczenia, które szpital wówczas przekazał, zarówno w Lipsku 
i Maruszowie, nadawały się tylko do remontu (nie były malowane „od nowości”, płytki PCV 
itp.). Uważa, że radni nie powinni podejmować jakichkolwiek decyzji przed rozmową 
z kierownikiem i pracownikami w sprawie przekazania SPZPOZ w struktury szpitala, by go 
ratować. Nadmieniała, że w latach poprzednich szpital był „ratowany”, gdzie zostały 
wyprzedane wszystkie mieszkania, które były mieszkaniami zakładowymi i chcąc zmniejszyć 
zadłużenie, zostały sprzedane. Na dzień dzisiejszy sytuacja jest taka, że jeżeli lekarze chcą 
przyjść do pracy nie mają gdzie mieszkać, ponieważ w Lipsku nie buduje się mieszkań, 
a SPZZOZ również nie ma mieszkań. Zaznaczyła, że na terenie powiatu działają inne POZ, 
więc dlaczego SPZPOZ w Lipsku ma się dostosowywać do Szpitala? Zwróciła uwagę na fakt, 
że można obiecać przejęcie pracowników na tych samych zasad, a po kilku miesiącach okaże 
się, iż nie ma środków i zostaną zmienione zasady.
Michał Patyk -  Przewodniczący Komisii Kultury, Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa 
Publicznego -  zwrócił się do Pani Kierownik SPZPOZ, by nie czuła zagrożenia ze strony 
radnych, poinformował, że w dniu 22 stycznia 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji, 
na którym radni zapoznali się z treścią pisma Przewodniczącej Rady Powiatu w Lipsku, jako 
radni miejscy nie mamy nic przeciwko utworzeniu POZ przy SPZZOZ w Lipsku. Informacja 
o przekazaniu SPZPOZ do struktur szpitala „nas poniekąd zaskoczyła”, z nami nikt nie 
rozmawiał, nie otrzymaliśmy żadnych konkretów do rozmowy, uważa, że temat przekazania 
„poza sygnałem” nie istnieje. Poza tym , radni zdają sobie sprawę, że sytuacja pracowników 
obecnego SPZPOZ może ulec zmianie w momencie przejścia do struktur szpitala, dlatego też , 
jako radni miejscy „nie przyłożymy do tego ręki” .
Pan Jacek Wielorański -  Burmistrz Miasta i Gminy -  poinformował, Panią Kierownik 
SPZPOZ, że do chwili obecnej Starostwo Powiatowe nie wystąpiło do Rady Miejskiej
0 przekazanie Ośrodka w struktury Szpitala, w związku z tym nie mogła odbyć się żadna 
rozmowa z załogą. Poinformował, że po rozmowach z Radnymi Rady Miejskiej w Lipsku, 
Radni sprzeciwili się przekazania Ośrodka i takie stanowisko przekazał Pani Dyrektor 
SPZZOZ. Wobec powyższego uważa, że zarówno Kierownik jak i pracownicy SPZPOZ nie 
powinni się czuć zagrożeni.
Jacek Zając -  Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipsku odniósł się do pisma Przewodniczącej 
Rady Powiatu znak: BRP.0004.1.2018 z dnia 10 stycznia 2018 r. informującego o utworzeniu 
podstawowej opieki zdrowotnej przy SPZZOZ w Lipsku.

Następnie Przewodniczący odniósł się do pisma Starosty Powiatu Lipskiego znak: 
AG.030.8.2018 z propozycją spotkania z radnymi Rady Miejskiej w Lipsku w obecności Pana 
Burmistrza i Pani Kierownik SPZPOZ w sprawie ewentualnej możliwości włączenia 
w struktury nowo powstałego POZ, SPZPOZ będącego w strukturach organizacyjnych Miasta
1 Gminy Lipsko. Poinformował, że udzielił odpowiedzi negatywnej, ponieważ uważał, 
że przede wszystkim Rada Miejska powinna wypracować stanowisko w tej sprawie a dopiero 
później podjąć decyzję o ewentualnych rozmowach.
Roman Ochyński -  Starosta Lipski -  złożył podziękowanie za zaproszenie na dzisiejsze obrady 
sesji. Przypomniał, że Rada Powiatu Lipskiego w miesiącu grudniu 2017 r. podjęła stanowisko



aby wystąpić do Rady Miejskiej podjęcie rozmów mających na celu ewentualnego przejęcia 
SPZPOZ w struktury nowo powstałego POZ. Poinformował, że na obradach sesji Rady Powiatu 
w dniu 31 stycznia 2018 r. został utworzony zespół do podjęcia ewentualnych rozmów w tej 
sprawie z Radą Miejską w Lipsku. Zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie. 
Stwierdził, że Szpital w Lipsku nie jest zadłużony, jako jeden z niewielu z Polsce, zadłużenie 
obecne jest niewielkie wynikające z bieżącej działalności. Ustosunkował się do kwestii 
uruchomienia rehabilitacji w Lipie Miklas. Jego osobistym zdaniem, to po co wydać duże 
pieniądze, na coś, co można zorganizować, uważa, że nikt nie utworzy rehabilitacji, jeśli chodzi
0 utworzenie takiej rehabilitacji jak w Rzeczniowie czy Pcinie to nie jest żadna rehabilitacja 
lecz fizjoterapia ambulatoryjna, która nie wymaga zatrudnienia lekarza, tylko fizjoterapeuta 
wraz z personelem pomocniczym, oczywiście pozytywnie wpływa na pacjentów. Uważa, 
że Dyrekcja Szpitala nie miałaby nic przeciwko temu aby taką fizjoterapię ambulatoryjną 
utworzyć. Jeśli chodzi o uzyskanie kontraktów, to nie jest „wyczyn nie do przeskoczenia”, NFZ 
ogłasza w tym obszarze określone konkursy, gdyby Powiat Lipski wystąpiłby z taką propozycją 
konkursową nie miałby trudności w realizacji. Wybiegając w przyszłość, gdyby doszło do 
ewentualnych rozmów w sprawie przejęcia SPZPOZ, to po wydawać ogromne pieniądze na 
dostosowanie budynku po byłej Szkole w Lipie Miklas, kiedy można wyodrębnić 
pomieszczenia na ten cel w Szpitalu.
Nina Sieiko -  Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Lipsku -  stwierdziła, że Szpital nie jest zadłużony tylko strata wynika z bieżącej działalności, 
ale mając na względzie perspektywę funkcjonowania zdecydowaliśmy się na program 
naprawczy oparty na poszerzeniu działalności a nie na zamykaniu. Rada Powiatu przyjęła 
złożenia programu naprawczego, w którym jednym z zadań było utworzenia POZ. Szpitale, 
które je  utworzyły doskonale radzą sobie finansowo, ponieważ większe środki „idą” 
na podstawową opiekę zdrowotną niż na szpitalną. Obecna reforma służby zdrowia zakłada 
kompleksową opiekę tzn. pacjentem zajmujemy się od postawienia diagnozy do leczenie
1 rehabilitację. Szpital ma bardzo dobre zaplecze diagnostyczne w zakresie laboratorium, 
diagnostyki USG, a przy tym ma już rehabilitację. POZ przy Szpitalu został zarejestrowany 
w Urzędzie Wojewódzkim i wysłano wniosek do NFZ. W międzyczasie przygotowujemy 
pomieszczenia na wyodrębnienie POZ. POZ daje możliwość pacjentom do prostszego dotarcia 
do diagnostyki, leczenia, rehabilitacji, porad specjalistycznych, mamy 17 poradni 
specjalistycznych, informatyzacja, która podniesie jakość ferowanych usług. Uważa, 
że samorządowcy miejscy powinni pochylić się nad ofertą, gdyż stwarza ona duże możliwości. 
Dyrekcja Szpitala zdaje sobie sprawę, że początki będą ciężkie, gdyż pacjentów nagle nie 
przybędzie.
Burmistrz -  uważa, że na dzień dzisiejszy zarówno on jak i radni Rady Miejskiej w tej sprawie 
mają niewielką wiedzę, ponadto szpital nie jest jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Lipsko 
lecz Powiatu Lipskiego i nie ma obowiązku składania nam sprawozdań ze swojej dzielności, 
w związku z dzisiejszą informacją Pani Dyrektor o funkcjonowaniu szpitala poszerzyliśmy 
swoją wiedzę w tym zakresie.
Wanda Gozdur -  stwierdziła, że decyzja do którego specjalisty pacjent się uda należy do niego, 
i w związku z tym nie można pacjentowi narzucić, ponadto ustosunkowała się do informatyzacji 
stwierdzając, iż informatyzacja będzie w bardzo niedługim czasie obejmować wszystkich 
Włodzimierz Marek -  stwierdził, że pacjent dokona wyboru do którego POZ-u chce należeć, 
ponadto stwierdził, że w gestii Miasta i Gminy jest utrzymanie budynku w Lipie Miklas, 
dlatego też mieszkańcy są zainteresowani utworzeniem przy naszym SPZPOZ fizjoterapii 
ambulatoryjnej.
Jacek Zając -  Przewodniczący Rady Miejskiej podsumowując stwierdził, ze radni ustosunkują 
się tylko do pisma Przewodniczącej Rady Powiatu.



W glosowaniu jawnym  jednogłośnie radni podjęli stanow isko o następującej treści:

Rada M iejska w Lipsku po zapoznaniu się z treścią pisma znak: BRP.0004.L2018  
z dnia 10 stycznia 2018 w sprawie zaopiniowania procedury poprzedzającej przyjęcie 
stanowiska Rady Powiatu w Lipsku o utworzeniu podstawowej opieki zdrowotnej przy 
Samodzielnym Publicznym  Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku przyjmuje 
do wiadomości przesianą inform ację”.

Ad. 4.
Pan Jacek Wielorański -  Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko przedstawił informację 

na temat swojej działalności w okresie od 18 grudnia 2017 r. do 12 lutego 2018 r. o następującej 
treści:
In f o r m a c j a

1. 18.12.2017 r. -u d z ia ł w sesji Rady Miejskiej w Lipsku;
2. 18.12.2017 r. -  spotkanie przedświąteczne z posłami Prawa i Sprawiedliwości;
3. 19.12.2017 r. -  wyjazd do Warszawy spotkanie z Panem Norbertem Wyrwichem -  

Dyrektorem GDDKiA w Warszawie;
- spotkanie z Panem Marianem Gołosiem dyrektorem GDDKiA Oddział Mazowiecki 
i Panem Leszkiem Sekulskim Dyrektorem GDDKiA Oddział Mazowiecki;
- spotkanie z Panem Mariuszem Młynarczykiem Dyrektorem Departamentu Edukacji 
Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego;
4. 20.12.2017 r. -  spotkanie przedświąteczne w Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego 

w Lipsku;
- spotkanie przedświąteczne organizowane przez Powiat Lipski;
5. Spotkanie przedświąteczne w PSP w Lipsku;
- spotkanie przedświąteczne z posłami Platformy Obywatelskiej w Radomiu;
6. 28.12.2017 r. udział w sesji Rady Miejskiej w Lipsku;
7. 2.01.2018 r. -  spotkanie z Panem Morgasiem dotyczące docieplenia świetlicy 

w Katarzynowie;
- spotkanie z Panem Romualdem Kowaleczko Radny Powiatu Lipskiego w sprawie 
utworzenia podstawowej opieki zdrowotnej w SPZZOZ przez Powiat Lipski;
8. 11.01.2018 r. spotkanie firmą CERBER dotyczące propozycji ochrony na terenie

Miasta i Gminy;
- spotkanie z Dyrekcją SZBUK w Lipsku dotyczące działalności Zakładu i planowanych 
inwestycji na rok 2018;
- spotkanie z Dyrektorami Szkół i Przedszkola dotyczące bieżącego funkcjonowania 
i wydatków z budżetu w 2018 r.;
9. 14.01.2018 -  udział w 26 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
10. 15.01.2018 r. -  spotkanie z Panem Józefem Cytryniakiem Dyrektorem Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego z Radomia dotyczące współpracy;
- spotkanie z Panem Adamem Sztalem projektantem sieci wodociągowej dotyczące projektu 
wodociągu w miejscowościach Leszczyny, Huta, Maziarze, Borowo, Wólka Krępska, 
Wróblów i Rokitów;
- spotkanie z firmą ELGIS producentem lam oświetleniowych;
11. 16.01.2018 r. -  rada techniczna MZDW w Warszawie Oddział w Radomiu, dotycząca 

budowy obwodu drogowego w Lipsku;
12. 21.01.2018 r. -  przegląd Kolęd i Pastorałek w LCK;
13. 22.01.2018 r. -  udział w posiedzeniu Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Opieki 

Społecznej i Bezpieczeństwa;



- spotkanie z projektantem dokumentacji remontu budynku po byłej szkole podstawowej 
w Lipie Miklas pod potrzeby utworzenia rehabilitacji dziennej;
14. 23.01.2018 r. -  udział w posiedzeniu Komisji Gospodarczej, Finansów, Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska;
15. 23.01.2018 r. -  spotkanie z Dyrektorami Polskiej Spółki gazownictwa w sprawie 

gazyfikacji Miasta i Gminy Lipsko;
16. 25.01.2018 r. -  wyjazd do Bałtowa -  spotkanie LGD dotyczące możliwości 

skorzystania z konkursów grantowych;
- udział w posiedzeniu Komisji bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Lipskiego;
17. 3.02.2018 r. -  otwarcie i wręczenie nagród w VIII otwartym turnieju piłki nożnej 

o puchar Burmistrza i Prezesa OLD BOYS Lipsko;
- udział w Walnym spotkaniu sprawozdawczym OSP Maruszów;
18. 7.02.2018 r. -  spotkanie z projektantem dokumentacji na wymianę oświetlenia 

ulicznego na terenie Miasta i Gminy Lipsko;
19. 8.02.2018 r. -  udział w obchodach 17 rocznicy utworzenia „Twojego Radia Lipsko”;
20. 9.02.2018 r. -  wyjazd do Zwolenia spotkanie z Panem Dyrektorem Krzysztofem 

Głowienką w sprawie modernizacji oświetlenia ulicznego;

Ad. 5.

Włodzimierz Marek -  zwrócił się z zapytaniem czy prawdą jest, że wykonanie jednolitego pliku 
kontrolnego jest zlecone firmie zewnętrznej? Zdaniem radnego, Referat Finansowy jest 
rozbudowany, że nie powinniśmy zatrudniać firmy zewnętrznej.
Andrzej Barański -  zwrócił się z zapytaniami o następującej treści:

1. Czy istnieje możliwość aby w roku bieżącym rozpoczęła się budowa drogi relacji 
Lipsko -  Iłża?;

2. Cz w roku bieżącym rozpoczną się prace przy budowie wodociągu Huta -  Leszczyny 
-Maziarze?;

3. Czy został wyłoniony wykonawca naprawy nawierzchni boiska sportowego w Krępie 
Kościelnej?

Pan Jacek Wielorański -  Burmistrz Miasta i Gminy poinformował, radnego Włodzimierza 
Marka, że zatrudnienie w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko jest zmniejszone, jakość pracy jest 
większa, nie ma skarg na pracowników

Odpowiedzi na pytanie dot. zlecenia wykonania jednolitego pliku kontrolnego przez 
firmę zewnętrzną udzielił Pan Artur Dygas:

"Plik JPK jest generowany przez pracowników Referatu Finansowo - Księgowego Urzędu 
Miasta i Gminy Lipsko. Zleceniu firmie zewnętrznej podlega jedynie usługa polegająca na 
scaleniu plików jpk Urzędu oraz SZBUK. Usługa ta jest czynnością techniczną o charakterze 
programistycznym a nie księgowym. Konieczność ta wynika z faktu, że systemy księgowe 
obsługujące SZBUK i UMIG Lipsko nie są jednolite w związku z czym istnieje obowiązek ich 
scalenia w celu przesłania jednego wspólnego pliku do Ministerstwa Finansów. Obecnie Urząd 
nie posiada oprogramowania, które umożliwiałoby łączenie plików. Przygotowanie narzędzia, 
które będzie to robić automatycznie wymaga wiedzy programistycznej. Zlecenie przygotowania 
takiego programu spersonalizowanego pod potrzeby funkcjonujących w Urzędzie i SZBUK 
systemów księgowych jest kosztowne. Urząd nie posiada również pracownika posiadającego 
wiedzę programistyczną, który przygotowałby tego typu aplikację. Korzystanie z usług firmy 
Deloitte w tym zakresie miało być rozwiązaniem tymczasowym do momentu przekształcenia 
SZBUK w spółkę handlową. Po przekształceniu Spółka jako samodzielny podmiot będzie 
przesyłała pliki JPK we własnym zakresie a usługa scalania nie będzie już konieczna."



W odpowiedzi na pytania zadane przez Radnego Andrzeja Barańskiego Burmistrz
poinformował:

1. W chwili obecnej wykonywana jest dokumentacja, rada techniczna ustala wszelkiego 
rodzaju szczegóły, jak również uzgodnienia ze wszystkimi instytucjami; zaznaczył, 
że nie jest zapraszany na posiedzenia rady technicznej; uczestniczył w niej tylko raz;

2. W chwili obecnej wykonana jest studnia głębinowa w Leszczynach dla potrzeb 
przyszłego wodociągu, w roku bieżącym chcemy wykonać dokumentację stacji 
wodociągowej i uzyskać wszelkie zezwolenia oraz wykonać dokumentację wodociągu 
Huta -  Maziarze -  Leszczyny - Borowo, a realizacja robót budowlanych planowana 
byłaby na rok 2019;

3. W chwili obecnej nie jest ogłoszony przetarg na wykonanie naprawy nawierzchni 
i w związku z tym nie jest wyłoniony wykonawca. Przetarg będzie ogłoszony przez 
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lipsko.
Sekretarz Miasta i Gminy Pan Artur Dygas poinformował, że aby ogłosić przetarg, jako 
Stowarzyszenie musimy posiadać środki na całość wartości kosztorysowej zadania -  
finansowanie będzie miało pokrycie z części środków pozyskanych z Unii Europejskiej 
a część musi być zabezpieczona w budżecie i wówczas możemy ogłosić przetarg. 
Procedury w tej kwestii trwają ok. 3 tygodni.

Ad. 6

Pan Jacek Zając -  Przewoduiczący Rady Miejskiej w Lipsku odczytał treść uchwał:

1) Nr Ra.37.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto 
i Gminę Lipsko planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2018 deficytu. § 1 
uchwały brzmi: „Pozytywnie opiniuje się możliwość sfinansowania przez Miasto 
i Gminę Lipsko planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2018 deficytu.” 
Kserokopia uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

2) Nr Ra.38.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej przez Miasto 
i Gminy Lipsko kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 
2018-2026. § 1 uchwały brzmi: „Na podstawie analizy podjętej przez Rade Miejską 
w Lipsku Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026 
pozytywnie opiniuje się kwotę długu wynikającą z zaciągniętych zobowiązań.” 
Kserokopia uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7.

1) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę, w sprawie zatwierdzenia 
Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej na rok 2018, która stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu.

Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr XLVIII/320/2018 Rady Miejskiej w  Lipsku z dnia 12 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia Ramowego Planu Pracy Rady M iejskiej w Lipsku na rok 2018

2) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
Ramowego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipsku na rok 2018, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.



Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr XLVIII/321/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 12 lutego 2018 r. 
w sprawie zatwierdzenia Ram owego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Lipsku na rok 2018

3) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
Ramowych Planów Pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Lipsku na rok 2018, która 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Z a ł ą c z n i k

Uchwala Nr XLVIII/322/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 12 lutego 2018 r. 
w sprawie zatwierdzenia Ramowych Planów Pracy Stałych Kom isji Rady Miejskiej 
w Lipsku na rok 2018

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 XLVIII/323/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 12 lutego 2018 r. 
w sprawie zm iany Uchwały w sprawie W ieloletniej Prognozy Finansowej M iasta i Gminy 
Lipsko na lata 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

Uchwala Nr XLVIII/324/2018 Rady Miejskiej w Lipsku w sprawie zmiany 
Uchwały Budżetowej M iasta i Gminy Lipsko na rok 2018

6) Wyjaśnień do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu targowiska 
miejskiego w Lipsku udzielił Sekretarz Miasta i Gminy Lipsko Pan Artur Dygas 
informując, że Regulamin targowiska miejskiego w Lipsku określony uchwałą 
nr XXXI1/169/2008 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 grudnia 2008 r dopuszczał 
handel bydłem, świniami, owcami oraz kozami. Obowiązujące przepisy prawa w tym 
zakresie nakładają dodatkowe obowiązki administracyjne na zarządców targowisk, na 
których prowadzona jest sprzedaż w/w zwierząt. Do obowiązków tych należy m.in. 
zgłoszenie kierownikowi biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa siedziby stada oraz stałe prowadzenie księgi rejestracji świń. Jak pokazują 
doświadczenia kilku ostatnich lat sprzedaż tych zwierząt na targowisku miejskim w 
Lipsku nie występuje. Pomimo tego w dniu 04 stycznia 2018 roku Decyzją nr 6043- 
34/4/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lipsku Urząd Miasta i Gminy Lipsko, 
jako zarządca targowiska, został zobowiązany do zgłoszenia stada i prowadzenia księgi 
rejestracji świń pomimo tego, że w rzeczywistości sprzedaż tego typu nie ma miejsca. 
Utrzymujący się od dłuższego czasu brak zainteresowania sprzedających obrotem 
zwierząt tego typu uzasadnia modyfikację zapisów regulaminu targowiska w taki 
sposób, aby handel tymi zwierzętami nie był możliwy co jednocześnie spowoduje brak 
konieczności rejestracji stada oraz prowadzenia wymaganych przepisami prawa 
rejestrów.

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

Uchwała Nr XLVIII/325/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 12 lutego 2018 r. 
w sprawie przyjęcia „Regulaminu targowiska miejskiego w Lipsku”

7) Wyjaśnień do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z rynku 
w Lipsku udzielił Pan Artur Dygas. informując, że w związku z zaleceniami 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lipsku obowiązujący regulamin 
korzystania z rynku w Lipsku należało uzupełnić o zapisy regulujące zasady 
korzystania z fontanny zlokalizowanej w obszarze obowiązywania tej uchwały.

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

Uchwała Nr XLVIII/326/2018 Rady Miejskiej w łapsku z dnia 12 lutego 2018 r. 
w sprawie przyjęcia Regulam inu korzystania z rynku w Lipsku

8) Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Grzegorz Kusio -  Kierownik Referatu 
Rozwoju Gospodarczego, Środowiska i Mienia Komunalnego informując, że Program 
Rewitalizacji Gminy Lipsko na lata 2017-2023 opracowany został zgodnie 
z wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 lipca 2015 r. oraz wytycznymi Instytucji 
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 
dotyczącymi zasad przygotowania programów rewitalizacji lub dokumentów 
równorzędnych w perspektywie finansowej 2014-2020. Zgodność struktury Programu 
Rewitalizacji z wytycznymi warunkuje jego skuteczną i efektywną implementację na 
gruncie wymogów merytorycznych w okresie programowania 2014-2020. Z kwestii 
teoretycznych, można przytoczyć definicję samej rewitalizacji, która mówi, że 
rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 
zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia 
obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub 
techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, 
przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób 
zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada 
optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz 
wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem 
wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, organizacje 
pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.) tego procesu, 
w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną społecznością.
Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny:

-  wewnętrznie (poszczególne działania pomiędzy sobą);
-  zewnętrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportową, energetyczną, 

celami i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych i planistycznych);
W przypadku Miasta i Gminy Lipsko opracowanie Programu Rewitalizacji jest 

kolejnym elementem służącym dynamizowaniu rozwoju lokalnego. Zakłada się, że opracowanie 
Programu Rewitalizacji oraz jego wdrożenie poprzez realizację projektów w sposób znaczący 
przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, wzmocnienia pozycji konkurencyjnej 
zdegradowanych obszarów gminy oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się niekorzystnych 
zjawisk. Program Rewitalizacji służy identyfikacji obszarów zdegradowanych, na których 
występują niekorzystne procesy, stany kryzysowe dotyczące przestrzeni gminy w sferze



społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. 
Ponadto, warunkuje koordynację działań i współpracę poszczególnych jednostek 
organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Lipsko oraz przedstawicieli mieszkańców, 
przedsiębiorców, organizacji pozarządowych na rzecz realizacji działań rewitalizacyjnych. 
Efektem implementacji Programu Rewitalizacji Gminy Lipsko jest, m.in. odwrócenie 
negatywnych zjawisk i procesów, poprawa stanu infrastruktury społecznej i technicznej, 
przeciwdziałanie degradacji gminnych, zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego, 
ograniczanie patologii społecznych, wzrost jakości życia społeczności lokalnej, stymulowanie 
aktywności społeczności lokalnej, rozwój przedsiębiorczości, zrównoważony rozwój społeczno- 
ekonomiczny w dłuższej perspektywie czasowej.

Cele i założenia Programu Rewitalizacji Gminy Lipsko powiązane są z innymi 
dokumentami strategicznymi obowiązującymi w gminie, takimi jak:

-  Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta i Gminy Lipsko na lata 
2000  -  2020 ;

-  Strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta i gminy Lipsko na lata
2 0 1 6 -2025 ;

-  Gminny Program Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Lipsko na lata 2016 -  2020
-  Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lipsko na lata 2016 - 2019 z perspektywą 

do roku 2023;
-  Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Miasta 

i Gminy Lipsko na lata 2016 - 2019 z perspektywą do roku 2023;
-  Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 

Miasta i Gminy Lipsko - aktualizacja z 2016 roku;
-  Miejsko-Gminny Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii na rok 2017;
Determinantą trwałego, zrównoważonego rozwoju lokalnego jest współzależność 

i integralność rozwoju w długim okresie, w obszarach podsystemów gospodarczego, 
społecznego i przyrodniczego, mająca swój materialny wyraz w określonym użytkowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzeni. Rozwój lokalny można w uproszczeniu, rozumieć jako proces 
zmian zachodzących na obszarze gminy lub inaczej określonym lokalnym układzie społeczno 
-terytorialnym charakteryzującym się określonymi cechami przestrzeni, gospodarki i kultury 
oraz lokalną preferencją potrzeb i hierarchią wartości. Istotna wydaje się definicja rozwoju 
lokalnego charakteryzująca go jako proces zróżnicowania i wzbogacania aktywności 
ekonomicznej i społecznej na określonym terytorium, przejawiający się mobilizacją 
i koordynacją własnych zasobów i energii. Należy zauważyć, że w ostatnich latach zagadnienia 
związane z rozwojem lokalnym koncentrują się na poprawie jakości życia społeczności, która 
powinna być jednym z efektów tego rozwoju.

Obszary zdegradowane na terenie Miasta i Gminy Lipsko wskazane zostały obiektywnie 
w oparciu o zróżnicowane narzędzia, metody i techniki badawcze. W celu zdiagnozowania 
problemów dokonano analizy danych zastanych (desk research), której podstawą były zasoby 
Banku Danych Lokalnych. Dopełnieniem prowadzonych badań uczyniono analizę 
wskaźnikową, która pozwoliła zobrazować natężenie i koncentrację występujących zjawisk 
kryzysowych. Obszary koncentracji negatywnych zjawisk w gminie Lipsko zostały wyznaczone 
na podstawie przeprowadzonej analizy wskaźnikowej w pięciu sferach wymienionych 
w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 
tj. w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz 
technicznej. Uwzględniając aspekt społeczny, jako jeden z najważniejszych wskaźników 
definiujący negatywne zjawisko na wskazanym obszarze, wyodrębniono obszary, które cechują 
się największymi przekroczeniami w każdej ze sfer. Do obszaru zdegradowanego w gminie



Lipsko zakwalifikowano następujące jednostki przestrzenne: Borowo, Gołębiów, Gruszczyn, 
Helenów (+Kostusin), Jakubówka, Lipa-Miklas, Maziarze, Nowa Wieś, Szymanów, Śląsko, 
Tomaszówka, Wola Solecka Druga, Zofiówka. Na wyżej określonym obszarze zdegradowanym 
mieszka łącznie 1968 osób stanowiących w sumie 17,3% mieszkańców gminy Lipsko.

W świetle przytoczonych definicji opracowanie i wdrożenie Programu Rewitalizacji Gminy 
Lipsko koreluje z procesami zdiagnozowanymi jako odpowiedzialne za rozwój lokalny.

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

Uchwała Nr XLVIII/327/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 12 lutego 2018 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu rewitalizacji Gminy Lipsko na lata
2017-2023

9) Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Pani Mariola Szymczyk -  Zastępca 
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko informując, że zmiana uchwały podyktowana jest 
zmianą przepisów oświatowych.

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

Uchwała Nr XLVIII/328/2018 Rady Miejskiej w  Lipsku z dnia 12 lutego 2018 r. 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu M iasta i Gminy 
Lipsko dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby 
fizyczne i osoby prawne inne niż M iasto Lipsko

10) Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Burmistrz Pan Jacek Wielorański informując, 
że Miasto i Gmina Lipsko zobowiązało się do przekazania w 2018 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. W trakcie realizacji prac projektowych wystąpiły okoliczności 
wymagające dodatkowego zaprojektowania kanalizacji deszczowej oraz opracowania 
dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. Koszty 
wykonania dodatkowego opracowania to 14.391 zł brutto. Realizacja kanalizacji 
deszczowej i uzyskania pozwolenia wodno-prawnego jest niezbędna do prawidłowego 
wykonania przebudowy drogi wojewódzkiej nr 747 w przewidzianym zakresie.

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

Uchwała Nr XLVIII/329/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 12 lutego 2018 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej W ojewództwu  
M azowieckiemu w 2018 roku

11) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę zmieniająca uchwałę w 
sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.



Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr XLVIII/330/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 12 lutego 2018 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z W ojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Ad. 8.

Renata Kowalska -  sołtys Sołectwa Śląsko -  zwróciła się do Burmistrza z zapytaniem 
czy trwają rozmowy dotyczące budowy chodników w miejscowości Śląsko-Poręba?
Burmistrz -  w odpowiedzi poinformował, że planowane jest położenie nakładki asfaltowej, 
ułożenia chodników oraz budowa kanalizacji deszczowej, zwrócił się do mieszkańców 
za pośrednictwem pani Sołtys o cierpliwość, obecnie czekamy na opracowanie dokumentacji.

Ad. 9.

Andrzej Barański zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza czy w ramach wolnych środków 
budżetowych wykonać poprawę nawierzchni drogi od Nowej Wsi do Ratyńca?
Burmistrz -  w odpowiedzi poinformował, że na dzień dzisiejszy nie ma informacji jakiego 
rzędu będą to środki a jednocześnie stwierdził, że wolne środki, które powstaną w budżecie 
zostaną podzielone na zadania w całej gminie.

Ad. 11.
Przewodniczący Rady Pan Jacek Zając stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany 

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


