
Protokół XLIV/2017 
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lipsku 

kadencji 2014-2018 
odbytej w dniu 13 listopada 2017 r. 

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

Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych, obecnych 13; nieobecni usprawiedliwieni: 
Andrzej Barański, Jan Zbigniew Łepecki (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. Artur Dygas -  Sekretarz Miasta i Gminy Lipsko;
4. Grzegorz Kusio - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Środowiska i Mienia 

Komunalnego UMiG;

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

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

Uzasadnienie wniosku:
Miasto i Gmina Lipsko decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

1 Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymało datację w kwocie do 100 000,0 zł na zakup 
kotłów grzewczych dla mieszkańców gminy Lipsko. W związku z krótkim okresem realizacji 
i rozliczenia zadania (do końca 2017 r.) w celu pilnego przeprowadzenia postępowania 
przetargowego i podpisania umów z dostawcami kotłów zachodzi konieczność wprowadzenia 
powyższego zadania do budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2017 w kwocie 147 604,00 zł. 
Wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący przedstawił pod głosowanie następujący porządek obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na 
rok 2017.

2. Zamknięcie obrad sesji.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli do realizacji przedstawiony porządek obrad. 

Ad. 1.
Projekt uchwały omówił Pan Jacek Wielorański -  Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko. 

Uzasadniając poinformował, że w związku z nowym zadaniem inwestycyjnym pn. „Poprawa 
jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
poprzez modernizację kotłowni na terenie miasta i gminy Lipsko” wprowadza się do budżetu 
w. roku 2017 dochody majątkowe w kwocie 131.293zł, z tytułu:

dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w kwocie 70.916zł,
dochodów z tytułu wpłat mieszkańców partycypujących w kosztach zadania 60.377zł.



W ramach wydatków majątkowych wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa 
jakości powietrza na terenie województwa 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 (olej opałowy, biomasa). 
Plan wydatków w/w zadania, to kwota 147.604zł. Zadanie w całości finansowane środkami 
zewnętrznymi. Do chwili odzyskania podatku VAT z Urzędu Skarbowego, w związku 
z planowanym odliczeniem podatku VAT z faktur zakupowych związanych z realizacją 
zadania, gmina musi zaangażować środki własne w kwocie 16.31 lzł.

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

Uchwała Nr XLIV/300/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 13 listopada 
2017 r. w sprawie zm iany Uchwały Budżetowej M iasta i Gminy Lipsko na rok 2017.

Ad. 2.
Przewodniczący Rady Pan Jacek Zając stwierdził, że porządek obrad został 

wyczerpany i dokonał zamknięcia XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lipsku kadencji 
2014-2018.
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