
Protokół XXX/2016 
sesji Rady Miejskiej w Lipsku 

kadencji 2014-2018 
odbytej w dniu 24 października 2016 r. 

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko 
w godzinach 10°° -  1210

Ustawowy skład Rady wynosi 15, obecnych 14, nieobecny usprawiedliwiony 
Włodzimierz M isiak (lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokółu).

Udział w sesji wzięli:

1. Jacek W ielorański -  Burmistrz M iasta i Gminy,
2. M ariola Szymczyk — Zastępca Burmistrza M iasta i Gminy Lipsko,
3. Artur Dygas -  Sekretarz Miasta i Gminy Lipsko,
4. Anna Woźniak -  Skarbnik M iasta i Gminy Lipsko,
5. Józef Sosnowski -  Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług

Komunalnych w Lipsku, W iceprzewodniczący Rady Powiatu Lipskiego,
6. Kazimierz M orgaś -  Radny Rady Powiatu w Lipsku,
7. Barbara Rutkowska -  p.o. Dyrektor M iejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

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

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

Komunalnego UMiG,
16. M irosław Łojek -  Inspektor ds. edukacji UMiG Lipsko,
17. W ładysław Bajkowski -  Redaktor Naczelny „Twojego Radia Lipsko”,
18. Sołtysi z terenu Gminy Lipsko.

(listy obecności stanowiła załącznik do niniejszego protokołu).

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej 
o wprowadzenie do pkt. 9 ppkt. 4) „w sprawie skargi dotyczącej niedopełnienia 
obowiązków przez Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko”.

W głosowaniu wniosek został przyjęty jednogłośnie.

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

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokółu z poprzednich obrad sesji t j . z dnia 26 września 2016 r.



3. Informacja Burmistrza M iasta i Gminy Lipsko na tem at działalności w  okresie 
od 27 września 2016 r. do 24 października 2016 r.

4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta i Gminy Lipsko w roku szkolnym 

2015/2016,
1) W ystąpienie Insp. ds. edukacji,
2) Dyskusja.

6. Informacja na temat zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2016 z uwzględnieniem 
stanu zaawansowania, wykonania i pozyskanych środków.
1) W ystąpienie Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego, Środowiska i M ienia 

Komunalnego,
2) Dyskusja.

7. Informacja Przewodniczącego Rady na temat analizy danych zawartych w oświadczeniach 
majątkowych złożonych przez radnych Rady Miejskiej w Lipsku.
1) Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej

8. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy dotycząca analizy oświadczeń majątkowych 
pracowników Urzędu M iasta i Gminy i Kierowników jednostek organizacyjnych M iasta 
i Gminy Lipsko
1) W ystąpienie Burmistrza M iasta i Gminy Lipsko

9. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i przedszkolach prowadzonych przez M iasto i Gminę Lipsko,
2) Zmiany W ieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2016-2026,
3) Zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016,
4) Skargi dotyczącej niedopełnienia obowiązków przez Burmistrza M iasta i Gminy 

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

Ad. 2.
W głosowaniu jaw nym  jednogłośnie radni przyjęli protokół z ostatnich obrad sesji 

z dnia 26 września 2016 r., nie zgłaszając żadnych uwag.

Ad. 3.
Burmistrz Pan Jacek W ielorański przedstawił informację na temat swojej działalności 

w okresie od 26 września 2016 r. do 24 października 2016 r. M ateriał stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu.

Ad. 5.
Informację o stanie realizacji zadań oświatowych M iasta i Gminy Lipsko w roku 

szkolnym 2015/2016 przedstawił i omówił Pan M irosław Łojek -  Inspektor ds. edukacji 
w Urzędzie M iasta i Gminy Lipsko. M ateriał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W uzupełnieniu do przedstawionego materiału Burmistrz poinformował, że obecna subwencja 
oświatowa nie wystarcza na zaspokojenie potrzeb w funkcjonowaniu oświaty na naszym 
terenie. Nadmienił, iż obecna reforma związana z wygaszaniem gimnazjum w kraju, będzie 
wymagała dodatkowych środków.



Informację na tem at zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2016 
z uwzględnieniem stanu zaawansowania, wykonania i pozyskanych środków przedstawił 
Pan Grzegorz Kusio -  Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego. Środowiska i Mienia 
Komunalnego Urzędu M iasta i Gminy Lipsko. Informacja stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.

Ad. 7.
Przewodniczący Rady Pan Jacek Zając przedstawił informację na tem at analizy danych 

zawartych w oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych Rady M iejskiej w Lipsku 
za rok 2015. M ateriał sanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8.
Burmistrz M iasta i Gminy Pan Jacek W ielorański przedstawił informację dotyczącą 

analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu M iasta i Gminy i kierowników 
jednostek organizacyjnych M iasta i Gminy Lipsko za rok 2015. M ateriał stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu.

Ad. 9.
1) Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan M irosław Łojek — inspektor ds. edukacji 

w Urzędzie M iasta i Gminy Lipsko.

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

Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr XXX/217/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 24 października 
2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko.

2) W głosowaniu jawnym  jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej 
Prognozy Finansowej M iasta i Gminy Lipsko na lata 2016-2026, która stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu.

Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr XXX/218/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 24 października 
2016r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na łata 
2016-2026.

3) W głosowaniu jawnym  jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej M iasta i Gminy Lipsko na rok 2016, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.

Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr XXX/219/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 24 października 
2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016.

Ad. 6.



4) Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Panu
Andrzejowi Barańskiemu, który przedstawił stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie
skargi dot. niedopełnienia obowiązków przez Burm istrza M iasta i Gminy Lipsko, podjęte
na posiedzeniu Komisji w dniu 20 października 2016 r.

Komisja w składzie osobowym:
1. Andrzej Barański -  Przewodniczący
2. Jan Zbigniew Łepecki -  Zastępca Przewodniczącego,
3. M irosława Jabłońska -  Członek
4. Nowak Andrzej -  Członek
5. Witold W ypchło -  Członek
po zapoznaniu się w dniu 20 października 2016 r. z dokumentami dotyczącymi przedmiotu 

skargi, uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień przez Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego, 
Środowiska, i M ienia Komunalnego Urzędu M iasta i Gminy Lipsko, stwierdza, że skarga jest 
bezzasadna.

Uzasadniając, stwierdza, że nie można doszukać się istotnych uchybień 
w prowadzonych postępowaniach. Podłożem wszystkich zarzutów jest trwający od kilkunastu 
lat konflikt pomiędzy Panem X i Panem Y. W konflikt ten zaangażowanych jes t wiele instytucji 
(między innymi odrębne postępowanie prowadzi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
w Lipsku). Burmistrz M iasta i Gminy Lipsko nie jest uprawniony do rozstrzygania sąsiedzkich 
i rodzinnych sporów. W szystkie zgłaszane dotychczas skargi i doniesienia mają takie podłoże. 
Burmistrz M iasta i Gminy nie może naruszać powagi Urzędu, jaki sprawuje i angażować się po 
którejkolwiek ze stron konfliktu. Nie ma ponadto możliwości skutecznego sprawdzenia 
i bezspornego udowadniania bezprawnych i szkodliwych działań. Nie można na przykład 
w sposób bezsporny ustalić co i w jakim  celu wylewane jest przez okno łazienki. Jeżeli przyjąć 
za właściwe wyjaśnienia skarżonych -  a nie ma podstaw, aby je  kwestionować -  trudno 
doszukać się podstaw prawnych do ukarania sprawcy tych czynów. M ożna zastanawiać się czy 
nie naruszone tu zostały normy i zasady współżycia społecznego, czy też zasady właściwego 
i dobrego wychowania. Ale karanie za naruszenie tych norm i zasad leży poza jurysdykcją 
Burmistrza M iasta i Gminy Lipsko. Skarżący był pouczany o m ożliwości rozwiązywania 
sporów wynikających z użytkowania nieruchomości w sposób uciążliwy, zakłócających ponad 
przeciętną miarę korzystania z nieruchomości sąsiedniej na drodze postępowania sądowego. 
Postępowanie sądowe oparte o przepisy prawa cywilnego jest właściwą drogą do rozwiązania 
tego nabrzmiałego konfliktu rodzinnego.

W związku z powyższym Komisja wnosi o podjęcie uchwały uznając skargę 
za bezzasadną.

Przewodniczący Rady Pan Jacek Zając poddał projekt uchwały w sprawie skargi 
dotyczącej niedopełnienia obowiązków przez Burmistrza M iasta i Gminy Lipsko pod 
głosowanie.

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

Z a ł ą c z n i k

Uchwala Nr XXX/221/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 24 października 
2016r. w sprawie skargi dotyczącej niedopełnienia obowiązków przez Burmistrza Miasta 
i Gminy Lipsko.



Ad. 10.

Iwona Przepiórka -  Sołtys Sołectwa Maruszów -  zwróciła się z zapytaniem, kiedy zostaną 
wymienione wiaty przystankowe w miejscowości M aruszów, obecne nie zabezpieczają 
czekających na autobus (głównie chodzi o dzieci dojeżdżające do szkoły) przed wiatrem 
i opadami deszczu.
Burmistrz w odpowiedzi poinformował, że jest możliwość ustawienia dwóch wiat na początku 
miejscowości M aruszów, jednakże szczegółowej odpowiedzi udzieli po obradach sesji, 
po konsultacji z pracownikiem bezpośrednio odpowiadającym za to zadanie.

Ad. 13.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipsku Pan Jacek Zając stwierdził, że porządek 

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