
Protokół XXIX/2016 
sesji Rady Miejskiej w Lipsku 

kadencji 2014-2018 
odbytej w dniu 26 września 2016 r. 

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko 
w godzinach 10011 -  1300

Ustawowy skład Rady wynosi 15, obecnych 14, nieobecny usprawiedliwiony: Michał 
Patyk (lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokółu).

Udział w sesii wzięli:

1. Jacek Wielorański -  Burmistrz Miasta i Gminy,
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. Wojciech Brandt -  p.o. Komendant Powiatowy Policji w Lipsku,
6. Jadwiga Buza -  Przewodnicząca Rady Powiatu w Lipsku,
7. Józef Sosnowski — Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług

Komunalnych w Lipsku, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Lipskiego,
8. Kazimierz Morgaś -  Radny Rady Powiatu w Lipsku,
9. Barbara Rutkowska -  Zastępca Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Lipsku,
10. Wanda Gozdur — Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki

Zdrowotnej w Lipsku,
11. Izabela Ronduda -  Dyrektor Lipskiego Centrum Kultury,
12. Kosterna Elżbieta -  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku,
13. Ewa Sołtysiak -  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Soleckiej,
14. Grażyna Kulpińska -  Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej,
15. Magdalena Cieślak -  Dyrektor Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Lipsku,
16. Grzegorz Kusio -  Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Środowiska i Mienia 

Komunalnego UMiG,
17. Mirosław Łojek -  Inspektor d/d edukacji UMiG Lipsko,
18. Władysław Bajkowski -  Redaktor Naczelny „Twojego Radia Lipsko”,
19. Sołtysi z terenu Gminy Lipsko.

Przewodniczący Rady Pan Jacek Zając powitał obecnych na obradach sesii i udzielił 
głosu p.o. Komendantowi Powiatowemu Policji w Lipsku Panu podinsp. Wojciechowi 
Brandtowi, nowemu Komendantowi Powiatowemu Policji w Lipsku, który pierwszy 
raz uczestniczy w obradach sesii Rady Miejskiej w Lipsku.
Komendant poinformował o możliwości zakupu dodatkowych pojazdów dla policji przy 
zachowaniu 50% dofinansowania ze strony jednostek samorządów terytorialnych. Zwrócił się 
do radnych z prośbą o rozważenie możliwości dofinansowania zakupu samochodu na potrzeby 
Komendy w Lipsku. Poruszył sprawę poczucia bezpieczeństwa. Stwierdził, że jest ono 
podstawową potrzebą każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie całej 
społeczności. Dlatego też zostało stworzone narzędzie, które pozwoli na rzetelne i czytelne 
zidentyfikowanie zagrożeń. Powstał program mapa zagrożeń, który jest istotnym elementem 
procesu zarządzania bezpieczeństwem społecznym. Działa w trzech płaszczyznach jedną z nich 
są informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie bezpośrednich kontaktów z 
obywatelami, przedstawicielami samorządu lokalnego itp. Zachęcił mieszkańców do udziału w 
programie. Pan Wojciech Brandt poinformował również o istnieniu aplikacji „Moja Komenda”, 
która umożliwia wyszukiwanie każdego dzielnicowego w Polsce. Zawiera także bazę



teleadresową wszystkich komend i komisariatów w Polsce i możliwości połączenia z dyżurnymi 
policjantami z wybranej jednostki.

Przewodniczący Rady Pan Jacek Zaiac stwierdził ąuorum do podejmowania 
prawomocnych uchwał.
Przewodniczący przedstawił wniosek o zmianę porządku obrad sesji o następującej treści:
W punkcie 9 ppkt. 4) otrzymuje brzmienie: „zaopiniowania projektu planu aglomeracji Lipsko” 

W głosowaniu jawnym jednogłośnie wniosek został przyjęty.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni zatwierdzili następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokółu z poprzednich obrad sesji tj. z dnia 29 sierpnia 2016 r.
3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko na temat działalności w okresie 

od 29 sierpnia 2016 r. do 26 września 2016 r.
4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Omówienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko, 

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania 
planu finansowego Lipskiego Centrum Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku za I półrocze 2016 r.

1) Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko,
2) Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipsku -  zapoznanie z treścią uchwały 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii
0 przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko informacji o przebiegu 
wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko, kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego Lipskiego Centrum 
Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku 
za I półrocze 2016 r.

3) Wystąpienie Przewodniczących stałych Komisji Rady,
4) Dyskusja
5) Przyjęcie informacji

6. Informacja na temat organizacji roku szkolnego 2016/2017 w placówkach oświatowych na 
terenie Miasta i Gminy Lipsko

1) Wystąpienie inspektora ds. edukacji,
2) Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej

1 Bezpieczeństwa
3) Dyskusja
4) Przyjęcie informacji

7. Informacja na temat przygotowania służb Miasta i Gminy Lipsko do sezonu zimowego
1) Wystąpienie Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego, Środowiska i Mienia

Komunalnego
2) Dyskusja
3) Przyjęcie informacji

8. Informacja z wykonania Funduszu Sołeckiego w 2016 r.
1) Wystąpienie Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego, Środowiska i Mienia 

Komunalnego
2) Dyskusja
3) Przyjęcie informacji

9. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Wyrażenia sprzeciwu wyznaczenia obrębów geodezyjnych Długowola Pierwsza,

Długowola Druga, Józefów, Walentynów i Leopoldów do obszarów szczególnie
narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego pn. Obszar
OSN Krępianka”,

2) Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
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3) Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji 
mieszkalnictwa jednorodzinnego, zlokalizowanych w rejonach ulic: Gospodarczej 
i Obrońców Chotczy w mieście Lipsko oraz drogi powiatowej relacji Lipsko-Jelonek 
w mieście i gminie Lipsko,

4) Zaopiniowania projektu planu aglomeracji Lipsko,
5) Zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016,

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

Ad. 2.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli protokół z ostatnich obrad sesji 
z dnia 29 sierpnia 2016 r. nie zgłaszając żadnych uwag.

Ad. 3.

Pan Jacek Wielorański -  Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko przedstawił informację 
o swojej działalności w okresie od 29 sierpnia 2016 r. do 26 września 2016. Materiał stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu.

Burmistrz zaprosił wszystkich radnych na uroczyste otwarcie przebudowy drogi 
wojewódzkiej 747 w miejscowości Krępa Kościelna.
Włodzimierz Misiak -  zwrócił się z prośbą o przedstawienie szerszej informacji dotyczącej 
gazyfikacji Lipska.
Burmistrz w odpowiedzi poinformował, iż obecnie następuje cykl kolejnych spotkań 
dotyczących procesu gazyfikacji, mam wstępną deklarację na gazyfikację, nie możemy jednak 
decydować za przedsiębiorców działających na naszym terenie. Obowiązkiem 
zainteresowanych firm gazyfikacją Lipska jest przeprowadzenie bezpośrednich rozmów 
z przedsiębiorcami.

Ad. 4.

1) Burmistrz Pan Jacek Wielorański stwierdził, że budżet Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016 
został zatwierdzony Uchwałą Nr XVIII/141 /2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 grudnia 
2015 roku.
Plan określał:
- dochody w wysokości 28.111.799zł.,
- wydatki w wysokości 27.650.842zł.

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 6 uchwał oraz wydanych 
zostało 8 zarządzeń Burmistrza.
W wyniku dokonanych zmian:
- plan dochodów wynosił 37.157.862zł.,
- plan wydatków wynosił 37.983.960zł.
Dochody wykonano w kwocie 21.747.160,18, tj. w 58,53%, wydatki wykonano w kwocie 
15.984.279,82, tj. w 42,08%.
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Z wykonania dochodów i wydatków budżetowych powstała nadwyżka w kwocie 
5.762.880,36zł.

Realizacja budżetu za I półrocze 2016r. nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej 
oraz sfinansowaniem podstawowych zadań rzeczowych (bieżących) wynikających z planu na rok 
2016.

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 37.157.862zł. W I półroczu dochody uzyskano 
w kwocie 21.747.160,18zł., co stanowi 58,53% planu. Dochody majątkowe wyniosły 
1.218.583,65zl. i stanowiły 54,35% planu.
Dochody bieżące wyniosły 20.528.576,53 i stanowiły 94,4% dochodów ogółem. Dochody bieżące 
przewyższały wydatki bieżące o 4.966.968,65zł., a więc zachowana została relacja określona w 
art.242, ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wysoki udział w dochodach stanowią środki zewnętrzne, które stanowią kwotę 
12.188.505,92zł, tj. 56,05% wykonanych dochodów. Dochody własne stanowią 43,95% 
wykonanych dochodów ogółem.

Realizacja dochodów własnych przebiega prawidłowo i wynosi 53,24% planu, w tym 
realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat wynosi 54,63% planu. Dochody z tytułu podatków 
lokalnych, tj. podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego oraz podatku od 
środków transportowych, zostały zrealizowane w 54,55% planu.
Stwierdził, że gospodarka finansowa prowadzona jest oszczędnie i gospodarnie.
Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

2) Wiceprzewodniczący Rady Pan Marcin Lenart odczytał treść Uchwały Nr Ra.308.2016 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 września 
2016 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko 
Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze rok 2016, kształtowaniu się 
Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego 
instytucji kultury oraz SPZPOZ. Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

3) Pan Włodzimierz Marek -  Przewodniczący Komisji Gospodarczej. Finansów. Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska. Przewodniczący Wspólnego Posiedzenia Komisji odbytego w dniu 
22 września 2016 r. poinformował, że na wspólnym posiedzeniu radni jednogłośnie 
pozytywnie ustosunkowali się do przedstawionego materiału. W imieniu radnych wnioskuje
0 przyjęcie informacji.

5) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli przedstawioną informację nie zgłaszając 
żadnych uwag.

Ad. 6

1) Informację na temat funkcjonowania placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy 
Lipsko w roku szkolnym 2016/2017 przedstawił i omówił Pan Mirosław Łojek — inspektor 
ds. edukacji UMiG Lipsko. Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

2) Pan Włodzimierz Marek -  Przewodniczący Komisji Gospodarczej. Finansów. Rolnictwa
1 Ochrony Środowiska. Przewodniczący Wspólnego Posiedzenia Komisji odbytego w dniu 
22 września 2016 r. poinformował, że na wspólnym posiedzeniu radni jednogłośnie 
pozytywnie ustosunkowali się do przedstawionego materiału. W imieniu radnych wnioskuje 
o przyjęcie informacji.

3) Jacek Wielorański -  Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko -  omówił pokrótce sytuację 
w oświacie związaną z reformą. Poinformował, ze wzrosną w przyszłości koszty związane



z utrzymaniem placówek oświatowych na naszym terenie, z uwagi na fakt iż nie wszyscy 
nauczyciele gimnazjum znajdą zatrudnienie w szkołach, co wiąże się z odprawami.

4) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli przedstawioną informację nie zgłaszając 
żadnych uwag.

Ad. 7.

ł) Informację na temat przygotowania służb Miasta i Gminy Lipsko do sezonu zimowego 
przedstawił i omówił Pan Grzegorz Kusio -  Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego. 
Środowiska i Mienia Komunalnego UMiG. Materiał stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.

2) Pan Włodzimierz Marek -  Przewodniczący Komisji Gospodarczej. Finansów. Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska. Przewodniczący Wspólnego Posiedzenia Komisji odbytego w dniu 
22 września 2016 r. poinformował, że na wspólnym posiedzeniu radni jednogłośnie 
pozytywnie ustosunkowali się do przedstawionego materiału. W imieniu radnych wnioskuje
0 przyjęcie informacji.

3) Mirosława Jabłońska zwróciła się o ustawienie kosza na popiół na osiedlu Solecka.
Grzegorz Kusio -  poinformował, że w bieżącym tygodniu kontenery zostaną ustawione.

4) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli przedstawioną informację nie zgłaszając 
żadnych uwag.

Ad. 8.

1) Informacje z wykonania funduszu sołeckiego przedstawił i omówił Pan Grzegorz Kusio -  
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego. Środowiska i Mienia Komunalnego UMiG. 
Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

2) Pan Włodzimierz Marek -  Przewodniczący Komisji Gospodarczej. Finansów, Rolnictwa
1 Ochrony Środowiska. Przewodniczący Wspólnego Posiedzenia Komisji odbytego w dniu 
22 września 2016 r. poinformował, że na wspólnym posiedzeniu radni jednogłośnie 
pozytywnie ustosunkowali się do przedstawionego materiału. W imieniu radnych wnioskuje
0 przyjęcie informacji.

3) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli przedstawioną informację nie zgłaszając 
żadnych uwag.

Ad. 9.

1) Proiekt uchwały omówił Pan Grzegorz Kusio poinformował, że brak jest zasadności
1 racjonalnych podstaw utrzymywania ",,OSN Krępianka" dla wymienionych w uchwale 
obrębów geodezyjnych z uwagi na:
znaczną odległość od koryta i dorzecza rzeki liczoną w kilometrach oraz z uwagi 
na naturalne ukształtowanie terenu;
brak upraw wymagających intensywnego nawożenia azotem oraz braku na tych terenach 
hodowli zwierzęcej;
prowadzona hodowla ryb pstrągowych w stawach w Krępie Kościelnej zaprzecza 
o skażeniu wód w tym obszarze;
w związku z tym, że w roku 2015 gruntownie przebudowano i zmodernizowano 
oczyszczalnię ścieków dla aglomeracji Lipsko, nie może być ona traktowana jako źródło



zanieczyszczenia i czynnik powodujący zwiększenie bilansu związków azotowych na tym 
terenie (co wcześniej podnoszono); wykonano badania jakości wód powierzchniowych 
i w pobranych przez akredytowane laboratorium próbach nie stwierdzono 
ponadnormatywnych ilości związków azotowych, ilości te są wielokrotnie mniejsze 
od dopuszczalnych norm.

W szeroko pojętym, słusznym interesie rolników gospodarujących na terenie obrębów 
geodezyjnych: Długowola Pierwsza, Długowola Druga, Józefów, Walentynów, Wiśniówek 
i Leopoldów jest wykreślenie w/w terenów z listy obszarów szczególnie narażonych na 
zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego pn. "Obszar OSN Krępianka".

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

Z a ł ą c z n ik

Uchwala Nr XXIX/212/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 września 2016 r. 
w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec wyznaczenia obrębów geodezyjnych: Długowola 
Pierwsza, Długowola Druga, Józefów, Walentynów, Wiśniówek i Leopoldów do obszarów 
szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego 
pn. „Obszar OSN Krępianka”.

2) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie nieruchomości, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Z a ł ą c z n ik

Uchwala Nr XXIX/213/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 września 2016 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Projekt uchwały omówił Pan Grzegorz Kusio, poinformował, że zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego ma na celu stworzenie ujednoliconej części graficznej 
tekstowej przedmiotowego opracowania dla terenów o funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego, 
zlokalizowanych w rejonach ulic: Gospodarczej i Obrońców Chotczy w mieście Lipsko oraz 
drogi powiatowej relacji Lipsko-Jelonek w mieście i gminie Lipsko, który swym zasięgiem 
merytorycznym obejmują ustalenia Uchwały XXV/201/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 
10 grudnia 2012 r.
Zmiany dokonuje się w granicach wyznaczonych przedmiotowym planem obszarów:

1) Obszar 1: tereny przyległe do ul. Gospodarczej w mieście Lipsko w granicach według 
załącznika nr 1

2) Obszar 2: tereny przyległe do ul. Obrońców Chotczy w mieście Lipsko w granicach 
według załącznika nr 2

3) Obszar 3: tereny przyległe do drogi powiatowej relacji Lipsko -  Jelonek w mieście
i gminie Lipsko w granicach według załącznika nr 3

Konieczność zmiany ustaleń planu miejscowego w zakresie zawartych w uchwale 
dopuszczalnych parametrów i wskaźników zabudowy wynika z analizy zmian 
w zagospodarowaniu przestrzennym miasta oraz pojawiających się nowych potrzeb lokalowych 
i inwestycyjnych, zarówno mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko, jak i inwestorów
zewnętrznych, kierujących swe zainteresowanie na obszary przeznaczone pod funkcje
usługowe.



Zmiana obejmie swym zasięgiem cały obszar objęty ustaleniami planu. Uwzględniać 
będzie wnioski zarówno złożone dotychczas i oczekujące na rozpatrzenie, jak i te które złożone 
zostaną w trakcie procedury przedmiotowej zmiany. Ponadto zaznacza się potrzeba analizy oraz 
dostosowania opracowań planistycznych do wymogów nowych przepisów ogólnych tj.: Ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi 
ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015r. poz. 774, 1688.) oraz Ustawy z dnia 9 października 2015r. 
o rewitalizacji (Dz.U.2015 poz. 1777) oraz znowelizowanej Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778.).
Na obszarze objętym opracowaniem, jak i dla całego obszaru Miasta i Gminy Lipsko, 
obowiązują ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy, uchwalonego Uchwałą Rady Miasta i Gminy Lipsko nr XIII/99/99 z 30.12.1999 r. 
Wprowadzone zmiany, jaki i całe opracowanie zachować musi zgodność z jego ustaleniami. 
Postulowane zmiany ustaleń przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego przyczynią się do poszerzenia możliwości inwestycyjnych terenów nim 
pokrytych. W związku z powyższym przystąpienie do sporządzenia planowanej zmiany 
w postulowanym zakresie należy uznać za zasadne.

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

Uchwała Nr XXIX/214/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 września 2016 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów o funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego, zlokalizowanych 
w rejonach ulic: Gospodarczej i Obrońców Chotczy w mieście Lipsko oraz drogi 
powiatowej relacji Lipsko-Jelonek w mieście i gminie Lipsko.

4) W glosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę, która stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu.

Z a ł ą c z n ik

Uchwała Nr XXIX/215/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 września 2016 r. 
w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Lipsko.

5) Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko Pan Jacek 
Wielorański.

Poinformował, że zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 25.000zł 
W ramach dochodów bieżących wprowadzono:
- dochody z najmu pomieszczeń biurowych w kwocie 1,550zł.,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie lO.OOOzł.,
- dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach 
wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” w kwocie 15.000zł.
Zmniejszono plan dochodów własnych z tytułu świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy 
usług transportowych, o kwotę 1.550zł. Zmiany dokonano na podstawie przeprowadzonej 
analizy dotychczas otrzymanych dochodów z w/w tytułu oraz przewidywanym niższym ich 
wykonaniem w roku 2016.
Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 25.000zł.
W ramach wydatków bieżących dokonano miedzy innymi:
- wprowadzenia środków w wysokości 1.000zł. na wydatki z tytułu rozliczeń podatku VAT,
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- zwiększenia planu wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu ( zakup usług 
pozostałych) o kwotę 10.301 zł..
W ramach wydatków majątkowych dokonano :
- zabezpieczenia środków w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Krępie 
Kościelnej w kwocie lO.OOOzł. na wykonanie ogrodzenia od strony drogi wojewódzkiej nr 747 
przebiegającej obok budynku szkoły,
- zabezpieczenia środków w kwocie 3.000zł.na nabycie prawa własności nieruchomości 
położonej w obrębie geodezyjnym Walentynów oznaczonej nr ewidencyjnym 583/2 o pow. 
0,0280ha, z przeznaczeniem na utworzenie parkingu obok Zespołu Placówek Oświatowych 
w Długowoli. Środki pokryją koszty zakupu nieruchomości oraz koszty opłat notarialnych 
związanych z przejęciem nieruchomości,
- zwiększenia kwoty środków na doposażenie w sprzęt sportowy sali służącej profilaktyce 
uzależnień o 7.500zł. W celu zakupu urządzeń do wyposażenia sali fitness, przeprowadzono 
dwukrotnie postępowanie konkurencyjne. Oba postępowania nie przyniosły rozstrzygnięcia. 
W celu zrealizowania zadania inwestycyjnego istnieje konieczność zwiększenia kwoty środków 
do kwoty najtańszej oferty,
- wprowadzenia środków w kwocie 18.500zł. na zakup traktora koszącego trawę na stadionie 
miejskim w Lipsku. Obecnie wykorzystywany od ponad siedmiu lat traktor ulega ciągłym 
awariom, co pochłania znaczne środki na jego remont oraz uniemożliwia systematyczne 
koszenie trawy,
- zmniejszenia planu wydatków zadań inwestycyjnych:
■ „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko” o kwotę 2.00lzł.,
■„ Przebudowa ulicy Rynek oraz ulicy Pieszej w Lipsku” o kwotę 2.000zł.,
•„ Przebudowa ulicy Kościuszki w Lipsku „ o kwotę 18.000zł.,
■ „Zakup i montaż sprzętu rekreacyjnego do ćwiczeń na świeżym powietrzu w ramach 
zagospodarowania terenu turystyczno- rekreacyjnego przy zalewie w Lipsku” o kwotę 
lO.OOOzł.,
• „ Wymiana pieca c.o w budynku szkoły w Długowoli” o kwotę 13.200zł.,
- zmiany zakresu realizacji zadania dotyczącego zakupu wiat przystankowych. W wyniku 
przeprowadzonego zapytania ofertowego uzyskano oszczędności pozwalające na zakup 
dodatkowej wiaty.

Burmistrz zwrócił się do radnych z wnioskiem o wprowadzenie kwoty 18 tys. zł na 
wprowadzenia środków na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej 
Policji w Lipsku.
Wniosek Burmistrza został przyjęty jednogłośnie.

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

Uchwała Nr XXIX/216/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 września 2016 r. 
w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016.

Przewodniczący Rady Mieiskiei w Lipsku Pan Jacek Zaiac stwierdził, że porządek 
obrad został wyczerpany i dokonał zamknięcia XXIX sesji Rady Miejskiej w Lipsku kadencji 
2014-2018.
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