
Protokół XXVIII/2016 
sesji Rady Miejskiej w Lipsku 

kadencji 2014-2018 
odbytej w dniu 29 sierpnia 2016 r. 

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

Ustawowy skład Rady wynosi 15, obecnych 13, nieobecni usprawiedliwieni: Marcin 
Lenart, Pawlak Mateusz (lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokółu).

Udział w sesji wzięli:

1. Jacek Wielorański -  Burmistrz Miasta i Gminy,
2. Mariola Szymczyk -  Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko,
3. Józef Sosnowski -  Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług

Komunalnych w Lipsku, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Lipskiego,
4. Barbara Rutkowska -  Zastępca Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Lipsku,
5. Wanda Gozdur -  Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki

Zdrowotnej w Lipsku,
6. Maria Marek -  Dyrektor Przedszkola Publicznego Samorządowego w Lipsku,
7. Magdalena Cieślak -  Dyrektor Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Lipsku,
8. Grzegorz Kusio -  Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Środowiska i Mienia

Komunalnego UMiG,
9. Władysław Bajkowski -  Redaktor Naczelny „Twojego Radia Lipsko”,
10. Halina Pyrka -  Przewodnicząca Struktury Powiatowej PiS w Lipsku,
11. Sołtysi z terenu Gminy Lipsko.

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

Przewodniczący przedstawił do realizacji następujący porządek obrad:
1. O tw arcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokółów z poprzednich obrad sesji:

1) 27 czerwca 2016 r.,
2) 21 lipca 2016 r.

3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko na temat działalności w okresie 
od 27 czerwca 2016 r. do 29 sierpnia 2016 r.

4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Uchwalenia „Programu Ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Lipsko na lata 
2016-2019 z perspektywą do roku 2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”,

2) Przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy 
Lipsko,

3) Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

4) Przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zespołu zabudowy Solecka III -  teren „A w mieście Lipsko,

5) Przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zespołu zabudowy Solecka III -  teren „B” w mieście Lipsko,



6) Sprzedaży nieruchomości położonej w Lipsku, oznaczonej nr ewid. 1228/2,
7) Poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze 

inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso,
8) Zbycia udziału we współwłasności nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, 

wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso,
9) Zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016.

6. Wnioski i zapytania sołtysów.
7. Wolne wnioski.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 2.
1) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni, nie zgłaszając uwag, przyjęli protokół z obrad 

sesji z dnia 27 czerwca 2016 r.
2) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni nie zgłaszając uwag przyjęli protokół z obrad 

sesji z dnia 21 lipca2016r.

Informację na temat swojej działalności w okresie od 27 czerwca 2016 r. do 29 sierpnia 
2016 r. przedstawił i omówił Pan Jacek Wielorański -  Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko, 
materiał stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Roman Madejski -  zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza, jak będzie przebiegać ruch 
na ul. Podole -  czy będzie to ruch jednostronny czy dwustronny?
Jacek Wielorański -  w odpowiedzi -  poinformował, że została podjęta decyzja o ruchu 
jednokierunkowym.
Włodzimierz Misiak -  poruszył sprawę liczebności klas pierwszych na terenie Miasta i Gminy 
Lipsko w związku nowelizacją ustawy o systemie oświaty, jak również, zwrócił się 
z zapytaniem czy są informacje na temat przyszłości gimnazjów?
Jacek Wielorański -  w odpowiedzi -  poinformował, że klasy pierwsze w roku szkolnym 
2016/2017 są nieliczne, np. w Lipsku w klasie I-szej jest 14 uczniów. Według posiadanych 
przez niego informacji nie ma ostatecznej decyzji na temat funkcjonowania gimnazjów 
na terenie naszego kraju.
Mirosława Jabłońska -  złożyła podziękowanie dla Burmistrza, pracowników Urzędu, radnych 
i wszystkim tym, którzy przyczynili się do położenia nakładki asfaltowej na ulicach 
Langiewicza, Rejtana, Bema, Witosa znajdujących się na osiedlu Solecka II.

1) Projekt uchwały omówił Pan Grzegorz Kusio -  Kierownik Referatu Rozwoju 
Gospodarczego, Środowiska i Mienia Komunalnego UMiG Lipsko. Poinformował, 
że obowiązek sporządzenia programu ochrony środowiska wynika z przepisów ustawy 
z dnia 27 kwietnia 200lr. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2016, poz. 672). Stosownie 
do art. 17 ust. 1 w/w ustawy organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu 
realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe 
i gminne programy ochrony środowiska, uwzględniające następujące wymagania: cele 
ekologiczne, priorytety ekologiczne, poziomy celów długoterminowych, rodzaj

Ad. 3.

Ad. 4.

Ad. 5.
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i harmonogram działań proekologicznych, środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym 
mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe. Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 
3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2016r., poz. 353) Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko poprzez obwieszczenie z dnia 
18 lutego 2016 roku zapewnił mieszkańcom udział w opracowaniu dokumentu ochrony 
środowiska i prognozy oddziaływania na środowisko, poprzez poddanie go konsultacją 
społecznym. Obwieszczenie informujące o możliwości zapoznania się z treściami 
dokumentów oraz o możliwości składania uwag i wniosków zostało zamieszczone na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Lipsko, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu. 
Na etapie konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski do Programu Ochrony 
Środowiska ani do prognozy oddziaływania na środowisko. W oparciu o przepisy 
powołanej ustawy została sporządzona „ Prognoza oddziaływania na środowisko”, której 
zakres i stopień szczegółowości został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 
Środowiska w Warszawie i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym 
w Warszawie. Projekt Programu oraz Prognozą uzyskały opinię Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WNOŚ-1.410.1027.2015.DC z dnia 2.02.2016 
roku oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie znak: 
ZS.9022.221.2016 z dnia 5.02.2016 roku . Ponadto projekt Programu został pozytywnie 
zaopiniowany przez Zarząd Powiatu Lipskiego -  pismo Znak: AG.0021.58.2016 z dnia 
21.06.2016 roku. Z wykonania programu Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko sporządza 
co dwa lata raporty, które przedstawia Radzie Miejskiej w Lipsku.

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

Uchwala Nr XXVIII/203/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 sierpnia 2016 r. 
w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Lipsko 
na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023 wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko”.

2) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Miasta i Gminy Lipsko przedstawił i omówił Pan Grzegorz Kusio. W głosowaniu 
jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.

Z a ł ą c z n ik

Uchwala Nr XXVIII/204/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 sierpnia 2016 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 
i Gminy Lipsko.

3) Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia Usług w zakresie 
odbierania odpadów Komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów przedstawił i omówił Pan Grzegorz Kusio.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę, która stanowi załącznik 

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

Uchwała Nr XXVIII/205/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 sierpnia 2016 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
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4) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy Solecka III -  teren „A w mieście 
Lipsko przedstawił Pan Grzegorz Kusio. Wyjaśnił, że zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego ma na celu stworzenie ujednoliconej części graficznej 
i tekstowej przedmiotowego opracowania dla terenów położonych w północno-wschodniej 
części miasta Lipska o powierzchni ok. 21,00, który obejmują swym zasięgiem 
merytorycznym ustalenia Uchwały Nr XXXVII/228/2006 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 
4 lipca 2006 roku. Dezaktualizacja ustaleń planu miejscowego 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. Opracowanie 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 2015 
r. poz. 774, 1688.) oraz Ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U.2015 
poz. 1777). 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.

Mirosława Jabłońska — zwróciła się z prośbą o ustawienie na osiedlu Solecka II pojemników 
na popiół.

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

Uchwala Nr XXVIII/206/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 sierpnia 2016 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zespołu zabudowy Solecka III -  teren „A” w mieście Lipsko.

5) Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 
27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 778.) Rada Miejska w Lipsku podejmuje uchwałę
0 przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zespołu zabudowy Solecka III — teren „B” w mieście Lipsko uchwalonego 
Uchwałą NR X /61/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 4 lipca 201 lr. Przedmiotowej 
zmiany planu dokonuje się z uwagi na pojawiające się nowe potrzeby lokalowe
1 inwestycyjne mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko. Analiza złożonych wniosków 
właścicieli nieruchomości objętych ustaleniami w/w planu oraz analiza zagospodarowania 
przestrzennego tego rejonu miasta wykazała zasadność opracowania zmiany dla 
wnioskowanej działki o nr ew. 840 oraz nieruchomości o nr ew. 838/5 i 839/5 stanowiących 
własność Miasta i Gminy Lipsko, jak również wyłączenia z zakresu objętego planem części 
działki nr ew. 850, stąd konieczne jest rozpoczęcie procedur planistycznych, których 
jednym z pierwszych elementów jest podjęcie przez organ stanowiący miasta przedłożonej 
uchwały. 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 30.12.1999r. Wprowadzone zmiany, jak i całe opracowanie zachować musi zgodność 
z jego ustaleniami.
Reasumując uznano, za zasadne przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy Solecka III -  teren „B” w mieście Lipsko 
dla obszaru przedstawionego w sposób graficzny na mapie stanowiącej załącznik 
do przedkładanego projektu uchwały.

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

Uchwała Nr XXVIII/207/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 sierpnia 2016 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zespołu zabudowy Solecka III — teren „B” w mieście Lipsko.

6) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwalę w sprawie sprzedaży 
nieruchomości położonej w Lipsku, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1228/2, która 
stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Z a ł ą c z n ik

Uchwala Nr XXVIII/208/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 sierpnia 2016 r. 
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Lipsku, oznaczonej nr ewid. 1228/2.

7) Po wyjaśnieniach udzielonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko radni w głosowaniu 
jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od 
nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia 
wysokości wynagrodzenia za inkaso, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Z a ł ą c z n ik

Uchwala Nr XXVIII/209/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 sierpnia 2016 r. 
w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych 
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za 
inkaso.

8) Po wyjaśnieniach udzielonych przez Pana Grzegorz Kusio -  radni w głosowaniu jawnym 
jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zbycia udziału we współwłasności nieruchomości 
wspólnej niezabudowanej położonej w m. Lipsko, oznaczonej numerem działki 1315/15, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Z a ł ą c z n ik

Uchwala Nr XXVIII/210/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 sierpnia 2016 r. 
w sprawie zbycia udziału we współwłasności nieruchomości wspólnej niezabudowanej 
położonej w m. Lipsko, oznaczonej numerem działki 1315/15.

9) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko w roku 
2016 omówił Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko Pan Jacek Wielorański. Poinformował, 
że zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 638.064zł.

W ramach dochodów majątkowych wprowadzono dotacje celowe:
- z Unii Europejskiej, w kwocie 333.015zł., tytułem refundacji poniesionych przez gminę 
wydatków w latach 2008-2014 na inwestycje drogowe w miejscowościach: Małgorzacin, Wola 
Solecka-Wólka, Krępa Górna-Boży Dar oraz Tomaszówka,
- z Ministerstwa Sportu i Turystyki, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, 
w ramach programu Modernizacja Infrastruktury Sportowej -Edycja 2016, w kwocie 
233.900zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn.„ Remont dwóch boisk piłkarskich na 
stadionie w Lipsku”,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 38.929zł. na 
dofinansowanie zadania pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa
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mazowieckiego ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie 
miasta i gminy Lipsko”. W ramach zadania zostaną zakupione dla mieszkańców gminy kotły 
c.o na paliwo ekologiczne (gaz, olej opałowy, biomasa).
Ponadto wprowadzono do dochodów wpłaty mieszkańców partycypujących w kosztach zadania 
pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie miasta i gminy Lipsko” 32.220zł. 
Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 638.064zł.
W ramach wydatków bieżących dokonano:
- zmiany klasyfikacji budżetowej dotacji celowej dla Powiatu Lipskiego, z § 2320 „Dotacje 
celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego” na § „Dotacja celowa na pomoc 
finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań bieżących,
- zmniejszono środki na wydatki bieżące w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Lipsku o kwotę 9.000zł., przeznaczając je na wydatki majątkowe dotyczące wykonania 
klimatyzacji w trzech pomieszczeniach biurowych jednostki,
- zmieniono klasyfikację budżetową środków zaplanowanych na koszty utrzymania szaletu 
miejskiego z rozdziału „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na rozdział „Oczyszczanie miast 
i wsi”.
W ramach wydatków majątkowych dokonano wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych:
- „Wykonanie chodnika łączącego ulicę Czachowskiego z terenem zalewu w Lipsku” 

35.000zł.,
- „Adaptacja budynku po byłej szkole w Lipie Miklas na potrzeby ośrodka rehabilitacji” 
40.000zł. W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja techniczna,
- „Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Lipsku” 9.000zł„
- Zakup kotłów w ramach zadania „ Poprawa jakości powietrza na terenie województwa 
mazowieckiego- ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie 
miasta i gminy Lipsko” 71.149zł. Planuje się zakup 8 szt. kotłów ekologicznych, zgodnie 
ze złożonymi wnioskami zainteresowanych mieszkańców.
- „Instalacja monitoringu na stadionie miejskim w Lipsku” 6.823zł. Źródłem pokrycia 
wydatków są zaoszczędzone środki z zadania inwestycyjnego pn.„ Wykonanie czterech bramek 
piłkarskich na stadionie miejskim w Lipsku”, „Przebudowa boiska sportowego w Krępie 
Kościelnej” 20.000zł. W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja techniczna, 
-„Remont dwóch boisk piłkarskich na stadionie w Lipsku” 531.915zł.

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

Uchwała Nr XXVIII/211/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 sierpnia 2016 r. 
w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016.

Ad. 6.
Wiesław Nobis -  sołtys sołectwa Babilon -  poruszył sprawę budowy chodnika w miejscowości 
Babilon, nadmienił, że mieszkańcy są skłonni przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego na 
budowę chodnika.



Burmistrz w odpowiedzi poinformował, że odbędzie się spotkanie z mieszkańcami Babilonu, na 
zapadnie decyzja w tej sprawie, jego zdaniem należy dokonać zmiany dokumentacji i 
przedstawić ja  w Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.
Włodzimierz Sainóg -  sołtys Sołectwa Boży Dar -  zwrócił się z zapytaniem czy nastąpi 
modernizacja drogi Lucjanów-Boży Dar?
Jacek Wielorański -  w odpowiedzi -  poinformował, że złożony wniosek otrzymał bardzo niską 
ocenę, w związku z tym Urząd będzie się starał o dofinansowanie modernizacji drogi z 
TFOGR-u
Witold Wypchło -  zwrócił się z zapytaniem, czy Burmistrz ma alternatywę tworzenia imprez 
masowych po modernizacji stadionu i zaproponował ustawienie sceny poza bramką od strony 
północnej i ewentualnie zrobienie trybuny na koronie.
Burmistrz w odpowiedzi poinformował, ze są to bardzo duże środki, których na dzień dzisiejszy 
nie ma zaplanowanych w budżecie, jak również nie będzie się zwracał do radnych 
o zwiększenie. Jego zdaniem są inne ważniejsze potrzeby dla mieszkańców Miasta i Gminy 
Lipsko. Imprezy będą odbywać się w dotychczasowym miejscu. Obecnie podjęte są starania 
w sprawie zorganizowania sztucznego lodowiska dla dzieci i młodzieży, jednakże zadanie 
to będzie uzależnione od wysokości środków.
Teresa Pluta -  sołtys Sołectwa Krępa Kościelna -  w imieniu mieszkańców sołectwa 
podziękowała Burmistrzowi za osobiste zaangażowanie w budowie chodnika i położenia asfaltu 
w miejscowości Krępa Kościelna.
Jacek Zając -  Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipsku poruszył sprawę OSN Krępianka. Jego 
zdaniem Rada Miejska powinna zająć stanowisko wyrażające stanowczy sprzeciw dot. 
utworzenia OSN na terenie Gminy Lipsko w formie uchwały. Nadmienił, że Burmistrz Miasta i 
Gminy Lipsko w piśmie z dnia 23 czerwca 2016 r. wyraził stanowczy sprzeciw w sprawie 
utworzenia na naszym terenie OSN. W odpowiedzi uzyskanej Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Warszawie stoi na stanowisku, iż na podstawie uzyskanych wyników analiz gmina 
Lipsko kwalifikuje się do włączenia do OSN. Nadmienił, że badania wód były wykonane 
w roku 2014, po tym czasie Burmistrz Miasta i Gminy zlecił wykonanie badania wód 
powierzchniowych, w wyniku którego nie wystąpiło ryzyko podwyższonej zawartości azotanu.

Radni pozytywnie ustosunkowali się do wniosku Przewodniczącego uznając, że gmina 
Lipsko bezzasadnie została zakwalifikowana do OSN.
Na najbliższych obradach sesji zostanie w tej sprawie przedstawiony projekt uchwały 
wyrażający stanowczy sprzeciw utworzenia na terenie Gminy Lipsko OSN.
Pan Jacek Wielorański odczytał treść pisma, które skierował do Regionalnego Zarządu 
G ospodarki W odnej w  W arszaw ie.

Zenon Stępień -  poinformował, że Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych 
wystosował pismo w formie protestu utworzenia OSN Krępianka. Do chwili obecnej nie 
uzyskano żadnej odpowiedzi.

Ad. 9.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipsku Pan Jacek Zaiac stwierdził, 

że porządek obrad został wyczerpany i dokonał zamknięcia XXVIII sesji Rady Miejskiej 
w Lipsku kadencji 2014-2018.

Przewodniczący Rady 
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