
Protokół XXVII/2016 
sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Lipsku 

kadencji 2014-2018 
odbytej w dniu 21 lipca 2016 r. 

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

Ustawowy skład Rady wynosi 15, nieobecni usprawiedliwieni: Barański Andrzej, 
Jabłońska Mirosława, Łepecki Jan Zbigniew, Misiak Włodzimierz (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. Anna Woźniak -  Skarbnik Miasta i Gminy Lipsko,
4. Radosław Winiarczyk -  Zastępca Kierownika Referatu RGS,
5. Fabian Smaga -  Podinspektor UMiG

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipsku Pan Jacek Zając stwierdził ąuorum 
do podejmowania prawomocnych decyzji.

Przewodniczący zapoznał radnych z treścią wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko 
o zwołanie sesji Rady Miejskiej.

Uzasadnienie wniosku:
Zaistniała konieczność podjęcia uchwał w sprawie:

1. Upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko do złożenia wniosku o dofinansowanie, 
przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia oraz 
akceptacji założonych w nim planów taryfowych, wraz z wieloletnią prognozą dopłat do 
taryf dla projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ramach aglomeracji Lipsko”,

2. Powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszenia kandydata na ławnika,
3. Zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami w drodze inkasa, wyznaczenia 

inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
4. Zmiany uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016,

Przewodniczący w imieniu Burmistrza przedstawił kolejne wnioski do porządku obrad sesji: 

Wprowadzenie projektów uchwał w sprawie:

1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2016-2026,
2. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu w 2016 r. na wykonanie tablicy 

pamiątkowej oraz gazety okolicznościowej upamiętniających 50 lat Zespołu Szkół 
Ponadgim nazj alnych,

3. Przekazania na rzecz Skarbu Państwa -  Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Warszawie w drodze darowizny na cele publiczne nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Miasta i Gminy Lipsko.

Przewodniczący Rady Pan Jacek Zając w kolejności poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski. 
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli do realizacji wniosek 1.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli do realizacji wniosek 2.
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W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli do realizacji wniosek 3.

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

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko do złożenia wniosku o dofinansowanie, 

przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia oraz 
akceptacji złożonych w nim planów taryfowych wraz z wieloletnią prognozą dopłat dla 
projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko”,

2) Powołania doraźnej komisji do dokonania zniszczenia zgłoszenia kandydata na ławnika,
3) Zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, 

wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
4) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2016-2026,
5) Zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016,
6) Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu w 2016 r. na wykonanie tablicy 

pamiątkowej oraz wydanie gazety okolicznościowej upamiętniających 50 lat Zespołu 
Szkól Ponadgimnazjalnych,

7) Przekazania na rzecz Skarbu Państwa -  Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Warszawie w drodze darowizny na cele publiczne nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Miasta i Gminy Lipsko.

3. Zamknięcie obrad sesji.

1) Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko Pan Jacek 
Wielorański poinformował, że w związku z trwającymi naborami w trybie konkursowym 
wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020 podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne do założeniami wniosku 
o dofinansowanie projektu. Zgodnie z założeniami programu Operacyjnego, a tym samym 
planowanym naborem wraz z wersją papierowa wniosku o dofinansowanie należy 
dostarczyć uchwałę Rady Miejskiej upoważniającą Burmistrza do złożenia wniosku, 
przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia oraz 
akceptacji założonych w nim planów taryfowych wraz z ewentualną wieloletnią prognozą 
dopłat do taryf.

Radni nie zgłosili uwag. Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę, która stanowi załącznik 

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

Uchwała Nr XXVII/199/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 lipca 2016r. 
w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko do złożenia wniosku 
o dofinansowanie, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności 
przedsięwzięcia oraz akceptacji złożonych w nim planów taryfowych wraz z wieloletnią 
prognozą dopłat dla projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji

A d . 2.

Lipsko”
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2) Na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. 
w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu 
kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia Rada Miejska w Lipsku jest 
zobowiązana do powołania komisji doraźnej w celu dokonania fizycznego zgłoszenia 
kandydata na ławnika.

Zgłoszone zostały następujące kandydatury:
1. Marcin Lenart
2. Michał Patyk
3. Włodzimierz Marek
Kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji.

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

Uchwala Nr XXVII/197/2016 Rady Miejskiej w  Lipsku z dnia 21 lipca 2016 r.
w sprawie powołania Komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszenia kandydata na
ławnika

3) Z uwagi na zaistniały fakt złożenia rezygnacji z inkasenta poboru opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi przez sołtysa sołectwa Huta, należy podjąć uchwałę w sprawie 
zmiany inkasenta.

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

Uchwała Nr XXVII/198/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 lipca 2016 r.
w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

4) Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Pani Anna Woźniak -  Skarbnik Miasta i Gminy 
Lipsko.

Poinformowała, że :
Rok 2016.
1. Dochody ogółem zwiększono kwotę 60.004zł.
1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.979zł, w tym :
1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę
1.979zł, w tym: Zarządzeniem Burmistrza Nr 131/2016 z dnia 13.07.2016 zwiększono o kwotę 
7.075zł. , Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 21.07.2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i 
Gminy na rok 2016 zmniejszono o kwotę 5.096zł.
1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 58.025zł., w tym:
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 
58.025zł.,Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 21.07.2016r., w sprawie zmian w budżecie Miasta
1 Gminy na rok 2016.
2 Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 261.159zł.
2.1 Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 9.925zł, w tym:
Zarządzeniem Burmistrza Nr 131/2016 z dnia 13.07.2016r. zwiększono o kwotę 7.075zł. oraz 
Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 21.07.2016r., w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 
rok 2016 zmniejszono o kwotę 17.000zł.



2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 271.084zł, Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 
21.07.2016r., w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2016.
3. Wynik budżetu. Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 201.155zł.
4. Przychody budżetu. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 201.155zł, z tytułu wolnych 
środków ( poz. 4,2), w tym na pokrycie deficytu 201.155 ( poz. 4.2.1).
11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 
6.910zł. Zarządzeniem Burmistrza Nr 131/2016 zdnia 13.07.2016r.
11.3 Wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy, zwiększono 
o kwotę 20.000zł., w tym: majątkowe 20.000zł.,
11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o kwotę 20.000zł.
11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 251,084zł.
12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 5.096zł., w tym: środki 
określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy 5.096zł.
12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem 
środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 5.096zł., tym: 
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy 5.096zł.
12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 20.000zł.
12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub 
zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez 
względu na stopień finansowania tymi środkami zwiększono o kwotę 20.000zł., Uchwałą Rady 
Miejskiej z dnia 21.07.2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2016. 
Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji 
Lipsko". W związku z pojawieniem się w 2016 roku możliwości pozyskania dofinansowania na 
skanalizowanie gminy, opracowana w roku 2015 dokumentacja techniczna (wydatek 
147.477zł.) zostanie wykorzystana do planowanej inwestycji. Inwestycja będzie możliwa do 
realizacji pod warunkiem otrzymania dotacji z Unii europejskiej. W celu pozyskania środków 
zlecono w roku 2016 opracowanie dokumentacji aplikacyjnej kanalizacji sanitarnej w ramach 
aglomeracji Lipsko (planowany wydatek 20.000zł).

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

Uchwała Nr XXVII/199/2016 Rady Miejskiej w Lipsku w dnia 21 lipca 2016 r. 
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 
2016-2026.

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

Dochody budżetowe:
Wprowadza się dochód z tytułu dotacji ze środków Województwa Mazowieckiego na realizację 
zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi gminnej nr 190313W Ratyniec-Wólka 
Krępska, w kwocie 52.929zl. Województwo przekaże dotację ze środków związanych 
z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
Zmienia się klasyfikacje budżetową środków unijnych w kwocie 5.096zł., stanowiących 
refundacje wydatków roku 2015 projektu pn.„ Opracowanie niezbędnej dokumentacji 
dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko” z dochodów bieżących
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na dochody majątkowe. Zmiany dokonano w związku z planowaną w roku 2017 realizacją 
robót budowlanych dotyczących kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lipsko i planowanym 
złożeniem wniosku o dofinansowanie środkami unijnymi.
Wydatki budżetowe:
Zwiększono plan wydatków o kwotę 254.084zł., w tym wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 
17.000zŁ, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 271.084zł.
W ramach wydatków bieżących zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku o kwotę 3.000zł.
W ramach wydatków majątkowych dokonano:
1. wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych :
- „ Przebudowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Długowoli” 
7.000zł.Środki planuje się przeznaczyć na wykonanie dokumentacji technicznej.
- „Wykonanie czterech bramek piłkarskich na stadionie miejskim w Lipsku” 21.000zł.
Z uwagi na zły stan techniczny istniejących bramek na stadionie zaistniała konieczność pilnej 
ich wymiany.
2. zwiększenia planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi gminnej od 
drogi krajowej w miejscowości poręba w kierunku miejscowości Tomaszówka” o kwotę 
250.000zł. W ramach środków Funduszu Sołeckiego wykonana została dokumentacja 
projektowa. W drugim półroczu br. planuje się wykonać roboty budowlane.
3. zmiany klasyfikacji budżetowej oraz kwoty dotacji celowej przeznaczonej 
na dofinansowanie realizacji zadania ,, Przebudowy drogi gminnej nr 190313W Ratyniec- 
Wólka Krępska”, z działu 600, rozdział 60016 na dział 010, rozdział 01042, zgodnie 
z dyspozycją Zarządu Województwa Mazowieckiego.
4. zmiany przeznaczenia środków w kwocie 20.000zł. zadania bieżącego „ Opracowanie 
dokumentacji aplikacyjnej w ramach aglomeracji Lipsko” na zadanie inwestycyjne „ Budowa 
kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko”. Pojawiła się możliwość pozyskania 
dofinansowania na realizację w/w zadania inwestycyjnego.
5. zmniejszenia planu wydatków zadań inwestycyjnych:
- „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Władysławów” o kwotę 8.708zł.,
- „ Przebudowa ulicy Czerwiakowskiego w Lipsku. Odcinek od ulicy Witosa w kierunku 
szpitala” o kwotę 8.662zł.,
- „ Przebudowa ulicy Witosa w Lipsku” o kwotę 9.546zł.
Zmian dokonano w związku z zakończoną realizacja zadań.
Wynik budżetu
W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 
201.155zł., sfinansowany przychodami zty tu łu  wolnych środków.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu.
Z a ł ą c z n ik

Uchwala Nr XXVII/200/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 lipca 2016 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016.

6) Kwota pomocy finansowej określona w niniejszej uchwale została wprowadzona 
do budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016 uchwała Nr XXVI/195/2016. Treść 
obecnego projektu jest zgodna z treścią wniosku Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Lipsku w poprzedniej uchwale został pominięty zapis dotyczący 
pomocy dofinansowania wydania gazety okolicznościowej upamiętniającej jubileusz 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku.
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W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę, która stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu.
Z a ł ą c z n ik

Uchwała Nr XXVII/201/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 lipca 2016 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu w 2016 r. na wykonanie 
tablicy pamiątkowej oraz wydanie gazety okolicznościowej upamiętniającej 50 lat Zespołu 
szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku

7) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie przekazania na rzecz 
Skarbu Państwa -  Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie 
w drodze darowizny na cele publiczne nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność 
Miasta i Gminy Lipsko, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Z a ł ą c z n ik

Uchwała Nr XXVII/202/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 lipca 2016 r. 
w sprawie przekazania na rzecz Skarbu Państwa -  Komendy Wojewódzkiej Państwowej 
Straży Pożarnej w W arszawie w drodze darowizny na cele publiczne nieruchomości 
gruntowej, stanowiącej własność Miasta i Gminy Lipsko

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