
Protokół XXXV/2017  
sesji Rady Miejskiej w Lipsku 

kadencji 2014-2018 
odbytej w dniu 27 lutego 2017 r. 

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko 
w godzinach 10°° -  1050

Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych, obecnych 15. Frekwencja 100% (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. Anna Woźniak -  Skarbnik Miasta i Gminy Lipsko;
5. Grzegorz Kusio - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Środowiska i Mienia 

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

Komunalnych w Lipsku, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Lipsku;
7. Angelika Gawlik -  przedstawiciel „Twojego Radia Lipsko”;
8. Izabela Ronduda -  Dyrektor Lipskiego Centrum Kultury;
9. Barbara Rutkowska -  p.o. Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

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

Zdrowotnej w Lipsku;
11. Maria Marek -  Dyrektor Przedszkola Publicznego Samorządowego w Lipsku;
12. Elżbieta Kostema -  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku;
13. Magdalena Cieślak -  Dyrektor Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Lipsku;
14. Ewa Sołtysiak -  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Soleckiej;
15. Anita Wróbel -  Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Długowoli;
16. Grażyna Kulpińska -  Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej;
17. Sołtysi z terenu Gminy Lipsko;
Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

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

Przewodniczący przedstawił treść wniosków Burmistrza M iasta i Gminy Lipsko 
o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji tj.:

do pkt. 6 podpunktów:

3) Zwolnienia Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych w Lipsku 
z obowiązku wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych;

4) Zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Tarłów 
w formie dotacji celowej na przebudowę drogi w Helenowie;



5) Zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu 
na przebudowę drogi powiatowej nr 1922W Maruszów-Długowola-Sienno;

Przewodniczący poddał pod głosowanie wnioski według kolejności.

W głosowaniu jawnym  jednogłośnie radni przyjęli w niosek oznaczony numerem 3).
W głosowaniu jawnym  jednogłośnie radni przyjęli w niosek oznaczony numerem 4).
W głosowaniu jawnym  jednogłośnie radni przyjęli wniosek oznaczony numerem 5).

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

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad sesji z dnia 30 stycznia 2017 r.
3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko na temat działalności w okresie

od 30 stycznia 2017 r. do 27 lutego 2017 r.
4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Informacja na temat ściągalności podatków i opłat lokalnych za rok 2016, w tym opłaty

za wywóz nieczystości z terenu Miasta i Gminy Lipsko;
1) Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko;
2) Dyskusja;

6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2017-2026;
2) Zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2017;
3) Zwolnienia Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych w Lipsku

z obowiązku wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych;
4) Zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Tarłów

w formie dotacji celowej na przebudowę drogi w Helenowie;
5) Zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu 

na przebudowę drogi powiatowej nr 1922W Maruszów-Długowola-Sienno;
7. Wnioski i zapytania sołtysów.
8. Wolne wnioski.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 2.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli protokół z poprzednich obrad sesji 
tj. z dnia 30 stycznia 2017 r., nie zgłaszając żadnych uwag.

Ad. 3.

Pan Jacek Wielorański -  Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko przedstawił informację na 
temat swojej działalności w okresie od 30 stycznia 2017 r. do 27 lutego 2017 r., która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu.



Ad. 4.

Misiak Włodzimierz -  zwrócił się do Burmistrza o rozszerzenie punktu dot. spotkania z Panią 
Bożenną Pacholczyk -  Przewodniczącą Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie 
inwestycji drogowych z środków Urzędu Marszałkowskiego.
Burmistrz w odpowiedzi - poinformował, że podczas rozmowy z Panią Przewodniczącą 
pozyskał informację, że w budżecie Sejmiku Województwa Marszałkowskiego ujęte są środki 
na inwestycje drogowe na terenie Miasta i Gminy Lipsko, w tym min. na przebudowę ulicy 
Turystycznej w Lipsku. Poinformował również, istnieją różne źródła finansowania inwestycji 
drogowych, o które Miasto i Gmina Lipsko będzie się ubiegać.

Ad. 5.

Informacje na temat ściągalności podatków i opłat lokalnych za rok 2016, w tym opłat 
za wywóz nieczystości z terenu Miasta i Gminy Lipsko przedstawił i omówił Burmistrz Miasta 
i Gminy Lipsko Pan Jacek Wielorański. Kserokopia informacji stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionej informacji.

Ad. 6.

1) Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Pani Anna Woźniak -  Skarbnik Miasta i Gminy 
Lipsko. Poinformowała, że wykonanie za rok 2016 doprowadzono do zgodności ze 
sprawozdaniami budżetowymi za rok 2016.
W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Miasta i Gminy Lipsko na rok 2017, 
Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 lutego 2017r., dokonano aktualizacji kwot 
ujętych w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2026" 
w pozycjach:

Dochody ogółem zwiększono kwotę 185.763zł. Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 
49.51 zł. w tym:
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych zmniejszono o kwotę 3.197zł., Uchwałą Rady Miejskiej z dnia
27.02.2017r.r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2017.
podatki i opłaty zwiększono o kwotę 7.100zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku
Nr XXXIV/258/2014 z dnia 30.01.2017r.
z subwencji ogólnej zmniejszono o kwotę 39.633zŁ, Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 
27.02.2017r.r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2017. 
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 319zł, 
Zarządzeniem Burmistrza Nr 186/2017 z dnia 31.01.2017r.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 235.274zh, 
w tym:

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 
235.274zł., Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27.02.2017r.r. w sprawie zmian w budżecie 
Miasta i Gminy na rok 2017.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 208.724zł.
Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 4.369zł, Zarządzeniem Burmistrza Nr 186/2017 
z dnia 31.01.2017r. zwiększono o kwotę 3 19zh, Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 
27.02.2017r.r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2017 zwiększono 
o kwotę 4.050zł.



Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 204.355zł, Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 
27.02.2017r.r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2017.
Wynik budżetu. Deficyt w kwocie 1.470.193zł.,
Przychody budżetu 2.151,493zł., z tego:
wolne środki 2.151.493zł., w tym na pokrycie deficytu budżetu 1.470.193zł. (4.2.1) 
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 
632zł., Zarządzeniem Burmistrza Nr 186/2017 z dnia 31.01.2017r.
Nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 254.355zł.
Wydatki bieżące 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 4.050zł. 
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 
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 XXXV/261/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 lutego 2017 r. 
w' sprawie zmian W ieloletniej Prognozy Finansowej M iasta i Gm iny Lipsko na lata 
2017-2026.

2) Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko Pan Jacek 
Wielorański. Uzasadniając poinformował, iż w ramach dochodów bieżących zmieniono 
klasyfikację budżetową dochodów:
- wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń wychowawczych z § 0970 „Wpływy 
z różnych dochodów” na § 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”,
- wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń rodzinnych z § 0970 „Wpływy z różnych 
dochodów” na § 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”.
W/w zmiany klasyfikacji budżetowej wynikają z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 
z dnia 22 grudnia 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji 
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 
zagranicznych.
Na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 stycznia 2017r. o rocznych 
kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu 
państwa, a także o planowanych na 2017 r. dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych, dokonano:
1) zmniejszenia wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 3.197zł„
2) zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 39.633zł.,
3) zmniejszenia dochodów gminy związanych z realizacją zadania zleconego gminie 

dotyczącego świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 7.000zł. Plan dochodów 
budżetu państwa został zmniejszony o kwotę 24.200zł. .

Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 235.274zł., tytułem wpłat mieszkańców 
mających udział w realizowanych zadaniach inwestycyjnych dotyczących infrastruktury 
wodociągowej wsi.

W ramach wydatków bieżących wprowadzono środki w wysokości 4.050zł. na 
przedłużenie licencji programu antywirusowego dla 82 beneficjentów projektu 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lipsko”, w celu zachowania trwałości 
projektu.



Zwiększono wysokość środków zaplanowanych na realizację zadania zleconego do realizacji 
stowarzyszeniom pn.„ Dowóz młodzieży niepełnosprawnej na warsztaty terapii zajęciowej 
w Lipsku”, w ramach miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.
W ramach wydatków majątkowych wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:
„Modernizacja budynku po byłej szkole w Lipie Miklas”. Zaplanowane środki w wysokości 
61.500zł. zaplanowane zostały na opracowanie dokumentacji technicznej.
„Zakup zmywarki do kuchni szkolnej w Krępie Kościelnej”. Kwota wprowadzonych środków 
w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej 6.593zł. 
„Wyposażenie Profilaktycznego Ogólnodostępnego Klubu Fitness” . Zadanie realizowane 
w ramach miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz zwalczania narkomanii. Realizacja zadania pozwoli na prowadzenie zajęć 
profilaktycznych, sportowych i rekreacyjnych w celu zagospodarowania czasu wolnego dla 
mieszkańców gminy Lipsko, aby zminimalizować ryzyko do podjęcia próby zażywania używek 
i picia alkoholu. Wydatek jest zgodny z rekomendacjami do realizowania i finansowania 
gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017r. oraz 
zgodny z Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 
rok 2017.
Źródłem pokrycia kwoty wydatków w/w zadania będą wolne środki powstałe w wyniku 
niewykorzystanej kwoty roku 2016 w wysokości 22.961 zł. oraz dochody gminy inne niż opłaty 
za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
Zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Remont dwóch boisk piłkarskich 
na stadionie w Lipsku” o kwotę 36.262zł. Konieczność zwiększenia środków wynika 
z przeprowadzonego postępowania przetargowego, w wyniku którego cena oferty 
najkorzystniejszej przewyższa aktualnie dostępne w budżecie środki finansowe.
W y n i k  b u d ż e t u

W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 
22.961 zł., sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.
PRZYCHODY

Zwiększono kwotę przychodów o 22.961 zł., z tytułu wolnych środków, w tym na pokrycie 
deficytu budżetu 22.961 zł.

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 Nr XXXV/262/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 lutego 2017 r. 
w sprawie zm iany Uchwały Budżetowej M iasta i Gminy Lipsko na rok 2017.

3) Po zapoznaniu się z treścią pisma Dyrektora Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług 
Komunalnych w Lipsku w sprawie zwolnienia z obowiązku wpłaty do budżetu nadwyżki 
budżetowej ustalonej na koniec roku sprawozdawczego, której pozostawienie w Zakładzie 
pozwoli na realizację inwestycji wodociągowej „Modernizacja i przebudowa sieci 
wodociągowej na ul. Zwoleńskiej od ul. Partyzantów-Rynek”.



W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie zwolnienia 
Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych w Lipsku z obowiązku wpłaty 
do budżetu nadwyżki środków obrotowych, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr XXXV/263/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 lutego 2017 r. 
w sprawie zwolnienia Sam orządowego Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych  
w Lipsku z obowiązku w płaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych

4) Uchwała Nr XXXlV/254/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 stycznia 2017 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Tarłów w formie dotacji celowej na 
przebudowę drogi w Helenowie określa, że udziela się ze środków budżetu Miasta i Gminy 
Lipsko na rok 2017 pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Tarłów, 
z przeznaczeniem na przebudowę drogi w Helenowie w wysokości nie wyższej niż 40.000 
zł. Pomoc finansowa udzielona Gminie Tarłów musi być określona w sposób precyzyjny: 
w wysokości 40.000 zł. Podawanie kwoty w zapisie cyfrowym jest wystarczające, nie ma 
konieczności podawania kwoty pomocy słownie. W związku z powyższym należy dokonać 
zmiany uchwały.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę, która stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu.

Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr XXXV/264/2017 Rady Miejskiej w  Lipsku z dnia 27 lutego 2017 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gm iny Tarłów w formie 
dotacji celowej na przebudowę drogi w Helenowie

5) Uchwała Nr XXXIV/253/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 stycznia 2017 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu na przebudowę drogi 
powiatowej nr 1922W Maruszów- Długowola-Sienno określa, że udziela się ze środków 
budżetu Miasta i Gminy Lipsko na 2017 rok pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu, 
z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1922W Maruszów-Długowola 
- Sienno w wysokości nie przekraczającej 300.000 zł (słownie trzysta tysięcy złotych). 
Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Lipskiemu musi być określona w sposób 
precyzyjny: w wysokości 300.000 zł. Podawanie kwoty w zapisie cyfrowym jest 
wystarczające, nie ma konieczności podawania kwoty pomocy słownie. W związku 
z powyższym należy dokonać zmiany uchwały.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę, która stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu.

Z a ł ą c z n i k

Uchwała N r XXXV/265/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 lutego 2017 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu na 
przebudowę drogi powiatowej nr 1922W M aruszów-Długowoła-Sienno



Ad. 9.

Jacek Wielorański -  Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko poinformował, że kwotę ok. 230 tys. zł 
na przyłącza do wodociągu - ul. Jadwinów-Śląsko-Poręba-Krzywda-Helenów, będą ponosić 
mieszkańcy zainteresowani podłączeniem swoich gospodarstw domowych.

Ad. 10.

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