
Protokół LIV/2018 
sesji Rady Miejskiej w Lipsku 

kadencji 2014-2018 
odbytej w dniu 11 października 2018 r. 

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko 
w godzinach 10°° -  130(l

Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych, obecnych 15 (lista obecności stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu).

Udział w sesji wzięli:

1. Jacek Wielorański -  Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko;
2. Mariola Szymczyk -  Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko;
3. Marta Lerka -  Radca Prawny;
4. Artur Dygas -  Sekretarz Miasta i Gminy Lipsko;
5. Anna Woźniak -  Skarbnik Miasta i Gminy Lipsko;
6. Halina Pyrka -  Wiceprzewodnicząca Struktury Powiatowej PiS;
7. Izabela Ronduda -  Dyrektor Lipskiego Centrum Kultury;
8. Barbara Rutkowska -  Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Lipsku;
9. Wanda Gozdur -  Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej w Lipsku;
10. Magdalena Cieślak -  Dyrektor Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Lipsku;
11. Elżbieta Kostema -  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku;
12. Ewa Sołtysiak -  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Soleckiej;
13. Anita Wróbel -  Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Długowoli;
14. Grażyna Kulpińska -  Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej;
15. Justyna Tomczyk -  Dyrektor Przedszkola Publicznego Samorządowego w Lipsku;
16. Monika Piątek -  Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Lipsku;
17. Władysław Bajkowski -  Redaktor Naczelny „Twojego Radia Lipsko”;
18. Grzegorz Kusio -  Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Środowiska i Mienia 

Komunalnego UMiG;
19. Sołtysi z terenu Gminy Lipsko.

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu
Przewodniczący Rady Pan Jacek Zając dokonał otwarcia obrad LIV sesji Rady Miejskiej 

w Lipsku, witając wszystkich uczestników sesji z imienia i nazwiska.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipsku Pan Jacek Zając 
stwierdził quorum do podejmowania prawomocnych uchwal.

Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące wnioski o wprowadzenie 
do porządku obrad do pkt. 8 po pkt. 1) projektów uchwał w sprawie:

2) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 644
położonej w miejscowości Jelonek, z przeznaczeniem na umieszczenie obiektu linii kablowej 
niskiego napięcia;



3) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 200 
położonej w miejscowości Lipsko, z przeznaczeniem na umieszczenie obiektu linii kablowej 
15kV;

W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli do realizacji wniosek 2.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli do realizacji wniosek 3.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli do realizacji następujące brzmienie 
pkt. 8: Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu na budowę 

chodnika przy drodze powiatowej nr 1905W w Lipsku ul. Iłżecka na odcinku 130 mb;
2) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 644 

położonej w miejscowości Jelonek, z przeznaczeniem na umieszczenie obiektu linii kablowej 
niskiego napięcia;

3) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 200 
położonej w miejscowości Lipsko, z przeznaczeniem na umieszczenie obiektu linii kablowej 
15kV

4) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2018-2026;
5) Zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2018;
6) oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

i Gminy Lipsko oraz oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
uchwalonych na terenu miasta i gminy Lipsko;

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

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z ostatnich obrad sesji tj. z dnia 10 września 2018 r.
3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko na temat działalności w okresie od 10 września 

2018 r. do 11 października 2018 r.
4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Zapoznanie z treścią Uchwały Nr Ra.342.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko Informacji o przebiegu wykonania budżetu za 1 półrocze roku 
2018, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu 
finansowego SPZPOZ i instytucji kultury;
1) Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipsku

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta i Gminy Lipsko w roku 2017/2018;
1) Wystąpienie Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko;
2) Dyskusja;

7. Informacja na temat zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2018 z uwzględnieniem stanu 
zaawansowania i wykonanie pozyskanych środków;
1) Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko;
2) Dyskusja;

8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu na budowę 

chodnika przy drodze powiatowej nr 1905W w Lipsku ul. Iłżecka na odcinku 130 mb;
2) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 644 

położonej w miejscowości Jelonek, z przeznaczeniem na umieszczenie obiektu linii kablowej 
niskiego napięcia;

3) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 200 
położonej w miejscowości Lipsko, z przeznaczeniem na umieszczenie obiektu linii kablowej 
15kV;

4) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2018-2026;
5) Zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2018;



6) oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Lipsko oraz oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego uchwalonych na terenu miasta i gminy Lipsko;

9. Wnioski i zapytania sołtysów.
10. Wolne wnioski.
11. Sprawy różne -  uroczyste podsumowanie kadencji 2014-2018
12. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 2
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli protokół z ostatnich obrad sesji tj. z dnia

10 września 2018 r., nie zgłaszając żadnych uwag.

Ad. 3.
Informację na temat swojej działalności w okresie od 10 września 2018 r. do 11 października

2018 r. przedstawił i omówił Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko Pan Jacek Wielorański.

In f o r m a c j a

1. 15.09.2018 r. -  spotkanie z właścicielami ogródków działkowych w Lipsku w sprawie parkingu 
przy ul. Turystycznej;

2. 16.09.2018 r. -  spotkanie w sprawie funduszu sołeckiego w Sołectwie Długowola Pierwsza 
i Długowola Druga;

3. 17.09.09.2018 r. -  spotkanie w sprawie funduszu sołeckiego w Sołectwie Maruszów;
4. 18.09.2018 r. -  spotkanie w sprawie funduszu sołeckiego w Sołectwie Wiśniówek;
5. 19.09.2018 r. -  spotkanie z firma TRAKT w sprawie przebudowy drogi krajowej nr 79 oraz Apel 

Pamięci przy budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku;
6. 20.09.2018 r. -  spotkanie z Radą Rodziców wychowanków przedszkola w Długowoli;
7. 22.09.2018 r. -  spotkanie w sprawie funduszu sołeckiego w Sołectwach Śląsko, Poręba i 

Tomaszówka;
8. 24.09.2018 r. -  wyjazd do Radomia do MZDW w Radomiu -  rada techniczna w sprawie 

wykonania dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej 754 przez miejscowości: Gołębiów, 
Katarzynów, Wola Solecka Pierwsza i Wola Solecka Druga; spotkanie z mieszkańcami 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna”;

9. 25.09.2018 r. -  spotkanie w sprawie funduszu sołeckiego w Sołectwie Katarzynów i Woli 
Soleckiej Drugiej;

10. 26.09.2018 r. — spotkanie w sprawie funduszu sołeckiego w Sołectwach: Lipa Miklas, Lipa Krępa, 
Babilon i Małgorzacin;

11. 27.09.2018 r. -  udział w obchodach XX-lecia powstania Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipskiej 
„Powiśle”; spotkanie w sprawie funduszu sołeckiego w sołectwach: Krępa Kościelna, Krępa 
Górna, Lucjanów i Boży Dar;

12. 28.09.2018 r. -  czytanie bajek dzieciom w Publicznej Szkole Podstawowej w Lipsku;
13. 3.10.2018 r. -  wyjazd do Zwolenia na spotkanie z Panią Teresą Materek -  kierownikiem 

GDDKiA Zwoleń w sprawie przebudowy drogi krajowej nr 79 przez Lipsko;
14. 5.10.2018 r. -  spotkanie w szkole w Woli Soleckiej z uczniami i rodzicami -  uczczenie obchodów 

100-lecia Niepodległości;
15. 8.10.2018 r. -  OSP Maruszów -  wręczenie dyplomów dla zasłużonych strażaków;
16. 9.10.2018 r. -  Inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lipskim Centrum Kultury; spotkanie 

z rodzicami uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej w Lipsku.
Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.



Włodzimierz Misiak — czy w ramach przebudowy ul. Kościuszki i Cichej, będzie również 
przebudowywany teren wokół Starostwa Powiatowego?
Roman Madejski -  poruszył sprawę wymiany oświetlenia ulicznego w mieście, kiedy zostanie 
zakończone?
Barański Andrzej -  czy został wyłoniony wykonawca przesunięcia transformatora znajdującego się na 
działce przy Publicznej Szkole Podstawowej w Krępie Kościelnej?

Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko w odpowiedzi: 
dot. przebudowy terenu wokół Starostwa Powiatowego
Przebudowa obejmuje tylko i wyłącznie wykonanie nakładek asfaltowych; nie będzie przebudowy 
chodników ani ścieżek rowerowych, ponieważ pochłonęłoby bardzo duże środki, których nie mamy, 
będzie tylko wykonany niezbędny zakres. 
dot. wymiany oświetlenia
do okresu jesienno-zimowego wymiana oświetlenia zostanie wykonana
dot. przesunięcia transformatora w Krępie Kościelnej
odpowiedzi udzielił Pan Grzegorz Kusio -  Kierownik Referatu RGS UMiG
Wysłano pismo do PGE Dystrybucja o usunięcie kolizji. Warunki, które podało PGE Dystrybucja 
określają, że będą to koszty w 100% pokrywane z budżetu Miasta i Gminy Lipsko. Lokalny 
wykonawca zrezygnował z przyjęcia zlecenia.

Ad. 5
Przewodniczący Rady Pan Jacek Zając zapoznał radnych z treścią Uchwały Nr Ra.342.2018 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 września 2018 r. 
w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko Informacji o przebiegu 
wykonania budżetu za 1 półrocze roku 2018, kształtowaniu się Wieloletniej prognozy Finansowej, 
a także o przebiegu realizacji planu finansowego SPZPOZ i instytucji kultury, która stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu.

Ad. 6.
Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta i Gminy Lipsko w roku szkolnym 

2017/2018 przedstawiła i omówiła Pani Mariola Szymczyk -  Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy 
Lipsko. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli informację nie zgłaszając żadnych uwag.

Ad. 7.
Informację na temat zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2018 z uwzględnieniem 

stanu zaawansowania i wykonanie pozyskanych środków przedstawił i omówił Pan Jacek Wielorański 
Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli informację nie zgłaszając żadnych uwag.

Ad. 8.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany Uchwały 

Nr LIII/364/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu na budowę 
chodnika przy drodze powiatowej nr 1905W w Lipsku ul. Iłżecka na odcinku 130 mb, która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4.



Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr LIV/370/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 11 października 2018 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/364/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Lipskiemu na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1905W w Lipsku 
ul. Iłżecka na odcinku 130 mb

W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 644 położonej w miejscowości 
Jelonek z przeznaczeniem na umieszczenie obiektu linii kablowej niskiego napięcia, która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu.
Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr LIV/371/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 11 października 2018 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 644 położonej w miejscowości Jelonek z przeznaczeniem na umieszczenie obiektu 
linii kablowej niskiego napięcia

W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 200 położonej w miejscowości 
Lipsko z przeznaczeniem na umieszczenie obiektu linii kablowej 15kV, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu 
Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr LIV/372/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 11 października 2018 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 200 położonej w miejscowości Lipsko z przeznaczeniem na umieszczenie obiektu 
linii kablowej 15kV

W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2018-2026, która stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu 
Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr LIW373/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 11 października 2018 r. 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2018-2026

W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2018, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu 
Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr LIY7374/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 11 października 2018 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2018

W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie oceny aktualności 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lipsko oraz 
oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych dla terenu 
Miasta i Gminy Lipsko, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu 
Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr LIV/375/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 11 października 2018 r. 
w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Lipsko oraz oceny aktualności miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego uchwalonych dla terenu Miasta i Gminy Lipsko
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Ad. 9.

Nobis Wiesław -  Sołtys Sołectwa Babilon -  zwrócił się z zapytaniem w jakim okresie czasu zostanie 
wykonany przepust i chodnik w miejscowości Babilon?
Jelonek Zofia -  Sołtys Sołectwa Długowola Pierwsza -  zwróciła się o ułożenie kostki na przystanku 
autobusowym
Przepiórka Iwona -  Sołtys Sołectwa Maruszów -  zwróciła się o zmianę czasu świecenia 
w miejscowości Maruszów, obecny czas to w okresie od 600 do 6b

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Pan Jacek Wielorański

1) dot. miejscowości Babilon
odpowiedzi Burmistrz udzieli po zakończeniu obrad sesji;

2) dot. kostki na przystanku w mie jscowości Długowola Pierwsza
kostka powinna być ułożona, skontaktuje się z Dyrektorem Zarządu Dróg w Lipsku i wyjaśni 
przyczynę nie wykonania zadania;

3) dot. oświetlenia ulicznego
Urząd Miasta i Gminy Lipsko wystąpi do Rejonu Energetycznego o zmianę czasu świecenia;

Ad. 10.
Pan Jacek Wielorański -  Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko. Przewodniczący Rady Pan Jacek 

Zając dokonali podsumowania działalności Samorządu Terytorialnego Miasta i Gminy Lipsko 
kadencji 2014-2018, stwierdzając, że zostało wykonanych dużo inwestycji drogowych, 
wodociągowych, inwestowano w modernizację obiektów komunalnych (świetlice wiejskie), 
rekreacyjnych (stadion, place zabaw), oświatowych. Wiele inwestycji wykonana z pozyskanych 
środków pozabudżetowych, min. poprzez projekty unijne. Uznać należy, że kadencja 2014-2018 
należała do konstruktywnych w zakresie poprawy życia mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko. 
Podkreślili również, że wszystkie zdania zostały wykonane dzięki współpracy tych, którym zależało 
na poprawie życia w naszym Mieście i Gminie.
Złożyli podziękowania dla Radnych Rady Miejskiej w Lipsku wręczając pamiątkowe Statuetki, dla 
Sołtysów z terenu Gminy Lipsko, - wręczając książkę „Lipsko w fotografii” autorstwa Jana 
Skrzypczyńskiego.

Szczególne podziękowania złożyli radnemu Witoldowi Wypchło za piękne płaskorzeźby 
wykonane na potrzeby Samorządu.

Radni złożyli podziękowania dla Burmistrza, zastępcy dla wszystkich pracowników Urzędu 
Miasta i Gminy Lipsko za bardzo dobrą współpracę i zaangażowanie.

Ad. 11
Przewodniczący Rady Pan Jacek Zając stwierdził, że porządek obrad został 

wyczerpany i dokonał zamknięcia L1V sesji Rady Miejskiej w Lipsku kadencji 2014-2018.

Przewodniczący Rady 

/ ^fącek Z&jąc
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