
Protokół XLIII/2017 
sesji Rady Miejskiej w Lipsku 

kadencji 2014-2018  
odbytej w dniu 30 października 2017 r. 

w sali konferencyjnej Urzędu M iasta i Gminy Lipsko 
w godzinach 10°° -  11°°

Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych, obecnych 14; nieobecny usprawiedliwiony 
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. Anna Woźniak -  Skarbnik Miasta i Gminy Lipsko;
4. Grzegorz Kusio - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Środowiska i Mienia 

Komunalnego UMiG;
5. Józef Sosnowski -  Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług 

Komunalnych w Lipsku, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Lipsku;
6. Izabela Ronduda -  Dyrektor Lipskiego Centrum Kultury;
7. Barbara Rutkowska -  Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Lipsku;
8. Magdalena Cieślak -  Dyrektor Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Lipsku;
9. Justyna Tomczyk -  Dyrektor Przedszkola Publicznego Samorządowego w Lipsku;
10. Ewa Sołtysiak -  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Soleckiej;
11. Grażyna Kulpińska -  Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej;
12. Władysław Bajkowski -  Redaktor Naczelny „Twojego Radia Lipsko”;
13. Sołtysi z terenu Gminy Lipsko.

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Radni nie zgłosili wniosków do przesłanego porządku obrad. Wobec powyższego 
Przewodniczący Rady przystąpił do jego realizacji.

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokółu z ostatnich obrad sesji tj. z dnia 25 września 2017 r.
3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko na temat działalności w okresie 

od 25 września 2017 r. do 30 października 2017 r.
4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Informacja na temat analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych złożonych 

przez radnych Rady Miejskiej w Lipsku za rok 2016
1) Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipsku;

6. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miasta 
i Gminy Lipsko i Kierowników jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Lipsko za rok 
2016;
1) Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko;

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta i Gminy Lipsko w roku 2016/2017
1) Wystąpienie Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko;

8. Informacja na temat zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2017 z uwzględnieniem 
stanu zaawansowania, wykonania i pozyskanych środków;
1) Wystąpienie Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego, Środowiska i Mienia 

Komunalnego;
2) Dyskusja;

9. Podjęcie uchwał w sprawie:



1) Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2017-2026;
2) Zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2017;
3) Nabycia nieruchomości na rzecz Miasta i Gminy Lipsko;
4) Ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości związanej z budową urządzeń infrastruktury technicznej;
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 
tj. 25 września 2017 r. nie zgłaszając żadnych uwag.

Ad. 3.

Informację na temat swojej działalności za okres od 25 września 2017 r. 
do 30 października 2017 r. przedstawił Pan Jacek Wielorański -  Burmistrz Miasta i Gminy 
Lipsko.

In f o r m a c j a

1. 25.09.2017r. udział w sesji Rady Miejskiej w Lipsku;
2. 26.09.2017r. wyjazd do Radomia - rada techniczna dotycząca uzgodnienia dokumentacji na 

remont drogi wojewódzkiej 747 przez miejscowość Lipa Miklas;
3. 27.09.2017r. spotkanie z przedstawicielami ogródków działkowych przy ulicy Turystycznej 

dotyczące wykonania parkingu;
4. 27.09.2017r. wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie w imieniu Prezydenta 

Rzeczpospolitej Polskiej;
5. 28.09.2017r. wyjazd do Długowoli udział w Uroczystym Ślubowaniu klas I 6.10.10.2017r. 

spotkanie z wykonawcą wodociągu na Śląsku, Porębie i ul. Jadwinów firma ELWOD;
6. 13.10.2017r. udział w obchodach Dnia Edukacji Narodowej w PSP Lipsko, ZPO Krępa 

Kościelna, ZPO Długowola;
7. 13.10.2017r. udział w obchodach Dnia Budowlanych;
8. 17.10.2017r. spotkanie z firmą Elgis producentem lamp drogowych i parkowych;
9. 19.10.2017r. wyjazd do Warszawy spotkanie z dyrektorem GDDKiA Panem Leszkiem 

Sekulskim w sprawie budowy obwodnicy Lipska, budowy chodników w Maruszowie 
i remontu drogi krajowej NR 79 biegnącej przez Lipsko;

10. spotkanie z Panem Rafałem Rajkowskim Marszałkiem Województwa Mazowieckiego 
w sprawie inwestycji realizowanych na terenie gminy Lipsko i planów na rok 2018;

11. 23.10.2017r. udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Lipsku;
12. 23.10.2017r. spotkanie z projektantem dokumentacji na wymianę oświetlenia ulicznego 

wraz ze słupami w ul. Rynek, ul. Kościuszki i ul. Cicha;
13. 25.10.2017r. wręczenie nagród w konkursie recytatorskim organizowanym przez LCK;
14. 25.10.2017r. udział w Debacie Społecznej pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie-możesz 

mieć na nie wpływ”;
15. 26.10.2017r. udział w sesji Rady Powiatu

Ad. 4.

Andrzej Barański poruszył sprawy dot.:
1) Wyrównania nawierzchni na odcinku między drogą 747 a Ratyńcem oraz Wólką Krępską 

-  Hutą
2) Naprawić oświetlenie między Krępą Kościelną a Krępą Górną



3) Poruszył sprawę budowy wodociągu relacji Huta-Maziarze-Leszczyny zwracając się 
z zapytaniem czy ujęcie wody wybudowane na potrzeby wodociągu zabezpieczy również 
ujęcie w miejscowościach Wróblów -Rafałów -Wólka Krępska 

Odpowiedzi udzielił Pan Jacek Wielorański -  Burmistrz Miasta i Gminy potwierdził, 
że nawierzchnia dróg jest w złym stanie technicznym, wyrównanie jej nastąpi poprzez 
nasypaniem tłucznia i jeśli będzie to możliwe wyrównanie równiarką.

W roku bieżącym będzie zakończony I etap budowy wodociągu poprzez opracowanie 
dokumentacji. Zostanie wybudowana nowa studnia głębinowa w miejscowości Maziarze, 
na działce, która jest własnością Miasta i Gminy, co w pełni zabezpieczy ujęcie wody 
we wspomnianych miejscowościach.

Pracownik Urzędu dokona oględzin oświetlenia między Krępą Kościelną a Krępą Górną 
i zostanie podjęta decyzja.
Włodzimierz Marek -  poruszył problem wjazdu na cmentarz parafialny, stwierdzając, że są 
bardzo duże „dziury” w nawierzchni, jego zdaniem należałoby wyrównać teren, tym bardziej, 
że zbliża się 1 listopada.
W odpowiedzi Burmistrz poinformował, że wjazd na teren cmentarza parafialnego nie jest 
własnością Miasta i Gminy Lipsko, jednakże przeprowadzi rozmowę z wykonawcą remontu 
ul. Turystycznej, by na dzień 1 listopada udostępnić remontowaną ulicę jako parking.

Ad. 5.

Informację na temat analizy złożonych oświadczeń majątkowych przez Radnych Rady 
Miejskiej w Lipsku za rok 2016 przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Jacek Zając 
(materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Przewodniczący odczytał treść 
informacji Wojewody Mazowieckiego na temat analizy oświadczeń majątkowych Burmistrza 
Miasta i Gminy Lipsko oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipsku złożonych za rok 
2016. Wojewoda Mazowiecki nie wniósł żadnych uwag do złożonych oświadczeń 
majątkowych.

Ad. 6.

Informację na temat analizy oświadczeń majątkowych zastępcy burmistrza, sekretarza 
miasta i gminy, skarbnika miasta i gminy, kierowników referatów UMiG, kierowników 
jednostek organizacyjnych miasta i gminy oraz pracowników wydających decyzje 
administracyjne w imieniu burmistrza przedstawił Pan Jacek Wielorański -  Burmistrz Miasta 
i Gminy Lipsko (materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad. 7.

Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta i Gminy Lipsko w roku 
szkolnym 2016/2017 przedstawiła i omówiła Pani Mariola Szymczyk -  Zastępca Burmistrza 
Miasta i Gminy Lipsko (materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad. 8.

Informację na temat zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2017 
z uwzględnieniem stanu zaawansowania, wykonania i pozyskanych środków przedstawił 
i omówiła Pan Jacek Wielorański -  Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko (materiał stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu).



Ad. 9.

1) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2017-2026, która stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu.

Z a ł ą c z n i k

Uchwała N r XLIII/297/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 października 
2017r. w  sprawie zm iany W ieloletniej Prognozy Finansowej M iasta i Gminy Lipsko 
na lata 2017-2026;

2) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2017, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.

Z a ł ą c z n i k

Uchwała N r XLIII/298/2017 Rady M iejskiej w Lipsku z dnia 30 października 
2017r. w  sprawie zm iany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2017;

3) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie nabycia 
nieruchomości na rzecz Miasta i Gminy Lipsko, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.

Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr XLIII/299/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 października 
2017r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz M iasta i Gminy Lipsko;

4) Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości związanej z budową urządzeń infrastruktury technicznej. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego przy „0” głosów „za”, 
15 „przeciw ” uchwała nie została podjęta.

Ad. 10.

Włodzimierz Sainóg -  Sołtys Sołectwa Boży Dar -  złożył podziękowanie dla Burmistrza 
Miasta i Gminy Lipsko za przeprowadzoną inwestycję - budowa drogi przez wieś - na terenie 
sołectwa, jednocześnie zwrócił się z zapytaniem czy w roku bieżącym będą wykonane wjazdy 
na posesje?
Burmistrz w odpowiedzi poinformował, że jest to uzależnione od czy w roku bieżącym będzie 
materiał na wykonanie wjazdów, jeśli nie, nastąpi to w roku przyszłym;
Wiesław Nobis -  Sołtys Sołectwa Babilon - podziękował Burmistrzowi o ustawienie znaków 
ograniczających tonaż i prędkość przejazdu samochodów ciężarowych, które i tak w krótkim 
czasie dokonały uszkodzeń nawierzchni
Burmistrz w odpowiedzi poinformował, że przy obecnych warunkach pogodowych nie ma 
możliwości naprawy, dopiero w roku przyszłym w ramach remontów cząstkowych.



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

Ad. 13.

5


