
Protokół XLV/2017 
sesji Rady Miejskiej w Lipsku 

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

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko 
w godzinach 10°° -  1300

Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych, obecnych 14; nieobecna usprawiedliwiona 
Mirosława Jabłońska (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. Józef Sosnowski -  Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług 

Komunalnych w Lipsku, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Lipskiego;
6. Kazimierz Morgaś -  Radny Rady Powiatu Lipskiego;
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. Justyna Tomczyk -  Dyrektor Przedszkola Publicznego Samorządowego w Lipsku;
12. Ewa Sołtysiak -  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Soleckiej;
13. Elżbieta Kostema -  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku;
14. Władysław Bajkowski -  Redaktor Naczelny „Twojego Radia Lipsko”;
15. Anita Wróbel -  Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Długowoli;
16. Monika Piątek -  Zespół Doradców Powiatowych w Lipsku;
17. Grzegorz Kusio - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Środowiska i Mienia 

Komunalnego UMiG;
18. Monika Chmielnicka -  Insp. ds. pracowniczych, społecznych i ewidencji działalności 

gospodarczej UMiG;
19. Wojciech Krasiński -  Referent ds. zarządzania kryzysowego, ochrony ludności;
20. Sołtysi z terenu Gminy Lipsko.
Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał nod głosowanie wnioski o następującej treści:

1. Wprowadzenie punktu 2a -  przyjęcie protokołu z obrad nadzwyczajnej sesji Rady 
Miejskiej w Lipsku z dnia 13 listopada 2017 r.;

2. Wprowadzenie do punktu 5 podpunktu 12) -  dopuszczenie zapłaty podatków i innych 
opłat stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Lipsko instrumentem płatniczym.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli do realizacji wniosek L 
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli do realizacji wniosek 2.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli do realizacji następujący porządek obrad:



1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokółu z ostatnich obrad sesji tj. z dnia 30 października 2017 r.
2a. Przyjęcie protokołu z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 

13 listopada 2017 r.;
3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko na temat działalności w okresie od 

30 października 2017 r. do 27 listopada 2017 r.
4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018;

2) Przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Lipsko z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 
1948, z 2017 r. poz. 60,573, 1909) na rok 2018;

3) Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
4) Ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
5) Obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2018 dla ustalenia podatku rolnego;
6) Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły

Podstawowej im. A.G. Bema w Lipsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową 
im. A. G. Bema w Lipsku;

7) Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły
Podstawowej im. S. Żeromskiego w Woli Soleckiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową 
im. S. Żeromskiego w Woli Soleckiej;

8) Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły
Podstawowej im. B. Chłopskich w Krępie Kościelnej -  w Zespole Placówek Oświatowych 
w Krępie Kościelnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. B. Chłopskich -  w Zespole 
Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej;

9) Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły
Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Długowoli -  w Zespole Placówek Oświatowych 
w Długowoli w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. K. Makuszyńskiego w Długowoli 
-  w Zespole Placówek Oświatowych w Długowoli;

10) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2017-2026;
11) Zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2017;
12) dopuszczenie zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Miasta 

i Gminy Lipsko instrumentem płatniczym.
6. Wnioski i zapytania sołtysów.
7. Wolne wnioski.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad sesji.

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

30 października 2017 r., nie zgłaszając żadnych uwag.

Ad. 2a.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli protokół z obrad nadzwyczajnej sesji

z dnia 13 listopada 2017 r., nie zgłaszając żadnych uwag.



Ad. 3.
Pan Jacek Wielorański -  Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko przedstawił informację

1. 30.10.2017 r. - udział w sesji Rady Miejskiej w Lipsku;
2. 30.10.2017 r. - spotkanie z Panem Mieczysławem Chmielewskim -  Prezesem PRD 

w Zwoleniu w sprawie inwestycji drogowych na terenie gminy Lipsko;
3. 31.10.2017 r. - spotkanie z przedstawicielami firmy CEBER z Ożarowa w sprawie 

monitoringu miasta i gminy;
4. 2.11.2017r. -  spotkanie z Panem Krzysztofem Kowalczykiem -  Dyrektorem firmy 

Kingspan i Tadeuszem Kosińskim -  Dyrektorem OSW w Hucie w sprawie wsparcia 
Ośrodka na wykonanie sali do hipoterapii;

5. 2.11.2017 r. -  spotkanie z mieszkańcami ul. Armii Ludowej w sprawie zmiany nazwy 
ulicy;

6. 6.11.2017 r. -  spotkanie z mieszkańcami ul. Gospodarczej w sprawie dokumentacji 
i wykonania przebudowy ulicy;

7. 8.11.2017 r. -  odbiór ulicy Kółek Rolniczych;
8. 10.11.2017 r. -  odbiór remontu stadionu miejskiego;
9. 11.11.2017 r. -  udział w uroczystości 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości;
10. 13.11.2017 r. -  udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Lipsku;
11. 14.11.2017 r. -  odbiór wodociągu na Śląsku, Porębie i ul. Jadwinów;
12. 15.11.2017 r. -  spotkanie z Panią Teresą Materek kierownikiem GDDKiA Oddział 

w Zwoleniu w sprawie remontu drogi krajowej biegnącej przez Lipsko oraz budowy 
chodników w Maruszowie;

13. 16.11.2017 r. — wyjazd na Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast 
organizowany przez Departament Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Urzędu 
Marszałkowskiego;

14. 18.11.2017 r. -  udział w uroczystości 70-lecia powstania Koła Łowieckiego „LIS”;
15. 20.11.2017 r. -  spotkanie z Prezesem Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny Krąg” 

w sprawie inwestycji finansowanych przez LGD;
16. 21.11.2017 r. spotkanie z właścicielami garaży przy ul. Bocznej w sprawie zrzeczenia się 

użytkowania wieczystego i remontu przejazdu obok garaży;
17. 23.11.2017 r. -  spotkanie z Panią Barbarą Kosanowską z Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w sprawie dofinansowania inwestycji z PEFRON-u;
18. 23.11.2017 r., - udział w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Starostwie 

Powiatowym w Lipsku;
19. 24.11.2017 r. udział w spotkaniu Wspólnoty Mieszkaniowej Zwoleńska 12/16B.

Włodzimierz Misiak -  zwrócił się z zapytaniem, kiedy zostanie oddany do użytku Rejon 
Drogowy w Lipsku; obecnie jest złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę;
Burmistrz -  w odpowiedzi - poinformował, że prace rozpoczną się w roku bieżącym, będzie 
wybudowany budynek administracyjny oraz magazyn soli, nastąpi uporządkowanie terenu, 
najprawdopodobniej będzie zatrudnionych 6-7 osób, oddanie do użytku nastąpi na przełomie 
sierpnia-września 2018 r.

Ad. 4.
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Ad. 5.

1) Omówienia projektu uchwały dokonała Pani Monika Chmielnicka -  poinformowała, 
że Miejsko-Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki 
uzależnień oraz minimalizację szkód społecznych i indywidualnych wynikających 
z używania alkoholu i narkotyków. Niniejszy Program określa zadania własne miasta 
i gminy wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Miejsko- 
Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.

Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr XLV/301/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 listopada 2017 r. 
w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego programu Profdaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

2) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy 
Lipsko z organizacjami pozarządowymi omówił Pan Wojciech Krasiński. Poinformował, 
że w myśl ustawy o samorządzie gminnym lokalną wspólnotę samorządową tworzą 
wszyscy mieszkańcy gminy. W skali lokalnej, gdzie władza samorządowa reprezentuje 
sektor publiczny, powstaje naturalna potrzeba współpracy samorządu z organizacjami 
pozarządowymi, które skupiają w swoich szeregach najefektywniejszych i najbardziej 
wrażliwych na sprawy społeczne obywateli naszego środowiska. Chociaż zaspakajanie 
zbiorowych potrzeb i oczekiwań mieszkańców należy do zadań własnych gminy, 
współpraca z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ma 
fundamentalne znaczenie, ponieważ organizacje te, działając na rzecz małych społeczności, 
są bardzo cennym wyrazicielem opinii publicznej i oczekiwań określonych grup 
społecznych.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego 
Programu Współpracy Miasta i Gminy Lipsko z organizacjami pozarządowymi, która 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr XLV/302/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 listopada 2017 r. 
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Lipsko 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1817, 1948; z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909) na rok 2018

Przed przystąpieniem do głosowań nad uchwałami dotyczącymi stawek podatków 
i opłat lokalnych na rok 2018 Przewodniczący Rady udzielił głosu Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Lipsko Panu Jackowi Wielorańskiemu.
Burmistrz poinformował, że nie proponuje się podwyżki podatków w stosunku do roku 2017, 
lecz urealnienie dochodów na rok 2018;



Zenon Stępień -  poinformował, ze będzie głosował przeciw, gdyż jego zdaniem należy 
pozostawić na obecnym poziomie; stwierdził, że w poprzedniej kadencji w ostatnim roku nie 
były podnoszone podatki lokalne.
Burmistrz -  w odpowiedzi na wstąpienie radnego stwierdził, że to nie jest żadna podwyżka, 
tylko urealnienie dochodów, co wiąże się w przyszłości również z subwencją dla naszej gminy. 
Zwrócił się do radnych o przyjęcie zaproponowanych stawek.
Przewodniczący Rady Pan Jacek Zając -  przypomniał, że projekty uchwał były przedmiotem 
szczegółowej analizy wspólnego posiedzenia stałych Komisji rady Miejskiej w Lipsku w dniu 
13 listopada 2017 r.

3) W głosowaniu jawnym przy 13 głosach „za” i 1 „przeciw” radni podjęli uchwałę, która 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu

Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr XLV/303/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 listopada 2017 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

4) W głosowaniu jawnym przy 13 głosach „za” i 1 „przeciw” radni podjęli uchwałę, która 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu

Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr XLV/304/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 listopada 2017 r. 
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

5) W głosowaniu jawnym przy 13 głosach „za” i 1 „przeciw” radni podjęli uchwałę, która 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu

Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr XLV/305/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 listopada 2017 r. 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2018 dla ustalenia podatku rolnego

Przed przystąpieniem do głosowania kolejnych uchwał dot. przekształcenia 
sześcioletnich publicznych szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe, 
Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Marioli Szymczyk -  Zastępcy Burmistrza Miasta 
i Gminy Lipsko. Stwierdziła, że publiczne 6-letnie szkoły podstawowe prowadzone przez 
Miasto i Gminę Lipsko z mocy prawa z dniem 1 września 2017 r. stały się 8-letnimi szkołami 
podstawowymi. Rada Miejska zobowiązana jest w terminie do 30 listopada 2017 roku 
stwierdzić to przekształcenie w drodze uchwały. Od 1 września 2017 roku uczniowie, 
nauczyciele i pracownicy dotychczasowych 6-letnich szkół podstawowych stali się uczniami, 
nauczycielami i innymi pracownikami 8-letnich szkół podstawowych.

6) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. G. 
Bema w Lipsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. A. G. Bema w Lipsku, która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu.

Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr XLV/306/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 listopada 2017 r. 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. A. G. Bema w' Lipsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. A. G. Bema 
w Lipsku
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7) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej, która 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr XLV/307/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 listopada 2017 r. 
w sprawie W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły 
Podstawowej

8) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. B. Chłopskich w Krępie Kościelnej -  w Zespole Placówek Oświatowych w Krępie 
Kościelnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. B. Chłopskich w Krępie Kościelnej 
w Zespole Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu

Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr XLV/308/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 listopada 2017 r. 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. B. Chłopskich w Krępie Kościelnej -  w Zespole Placówek Oświatowych 
w Krępie Kościelnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. B. Chłopskich w Krępie 
Kościelnej w Zespole Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej

9) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. K. Makuszyńskiego w Długowoli -  w Zespole Placówek Oświatowych w Długowoli 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. K. Makuszyńskiego w Długowoli w Zespole 
Placówek Oświatowych w Długowoli, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr XLV/309/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 listopada 2017 r. 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Długowoli -  w Zespole Placówek Oświatowych 
w Długowoli w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. K. Makuszyńskiego w Długowoli 
w Zespole Placówek Oświatowych w Długowoli

Wyjaśnień do projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta i Gminy Lipsko na lata 2017-2026 udzieliła Pani Anna Woźniak.

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Miasta i Gminy Lipsko na rok 2017, 
Zarządzeniem Nr 244/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 31 października 2017r., 
Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku Nr XLlV/300/2017 z dnia 13 listopada 2017r. oraz Uchwałą 
Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 listopada 2017r. dokonano aktualizacji kwot ujętych 
w Załączniku Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2026 " w pozycjach:
1. Dochody ogółem zwiększono kwotę 275.556zł.
1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 144.263zł., 
w tym:
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 
zwiększono o kwotę 20.015zł Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 listopada 2017r.,
1.1.3 podatki i opłaty zmniejszono o kwotę 15.900zł., Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 
27 listopada 2017r.,
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1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 118.650zł 
Zarządzeniem Nr 244/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 31 października 2017r.,
1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 131.293zł, 
w tym:
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 
131.293zł, Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku Nr XLIV/300/2017 z dnia 13 listopada 2017r.
2 Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 275.556zl.
2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 144.263zł, Zarządzeniem Nr 244/2017 Burmistrza 
Miasta i Gminy Lipsko z dnia 31 października 2017r. zwiększono o kwotę 118.650zł oraz 
Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 listopada 2017r. zwiększono o kwotę 25.613zł.
2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 131.293zł.
11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 49.241 
zł, Zarządzeniem Nr 244/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 31 października 2017r. 
zwiększono o kwotę 36.144zł oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 listopada 
2017r. zwiększono o kwotę 13.097zł.
11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 
zwiększono o kwotę ó.OOOzł, Zarządzeniem Nr 244/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko 
z dnia 31 października 2017r. zwiększono o kwotę 5.500zł oraz Uchwałą Rady Miejskiej 
w Lipsku z dnia 27 listopada 2017r. zwiększono o kwotę 500zł.
Wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia związane z wydatkami majątkowymi:
1. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipsko". Planuje się 
realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2018. W roku 2017 Gmina planuje przystąpić 
do zapytania ofertowego w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej 
w/w przedsięwzięcia. Planuje się zakończenie zadania i płatność w roku 2018. Dokumentacja 
jest niezbędna do tego, aby złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 
Limit wydatków roku 2018 oraz limit zobowiązań 38.000zł.
2. „Zakup działek zajętych przez istniejący chodnik nad zalewem przy ulicy Turystycznej 
w Lipsku". Rozpoczęcie realizacji zadania w roku 2017 planowanym zleceniem podziału 
nieruchomości. W tej sprawie Gmina planuje zawrzeć Porozumienie z właścicielem 
nieruchomości. Zakończenie realizacji zadania i płatność w roku 2018. Limit wydatków roku 
2018 oraz limit zobowiązań 36.000zł.
10) 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 Nr XLV/310/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 listopada 2017 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko 
na lata 2017-2026

11) Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Pani Anna Woźniak.
Zmiany w planie dochodów bieżących
Wprowadzono ponadplanowe dochody z tytułu:

wpływów odszkodowań z firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody w kwocie 828zł, 
zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe przez Urząd Skarbowy w kwocie 21.041 zł, 
wpływu z podatku od spadków i darowizn w kwocie 4.1 OOzł, 
wpływu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 20.015zł, 
darowizny na organizację Dni Lipska w kwocie 700zł,
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środków Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie zadania własnego gminy 
„Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”, 
realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 13.097zł, 
świadczonych usług i innych dochodów Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli 
Soleckiej w kwocie 2.804zł.

W związku z przewidywana niższą realizacją wpływów zmniejszono plan dochodów z tytułu: 
najmu pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy o kwotę 1.500zł, 
podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o kwotę lO.OOOzł, 
opłaty eksploatacyjnej o kwotę lO.OOOzł.

Zmiany w planie wydatków bieżących
Zmiany wynikają z bieżącej działalności jednostek oraz z przyjętego do realizacji zadania 
„Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” .
Zmiany w planie wydatków majątkowych
Zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa oświetlenia ulicznego 
w ulicy Cichej w Lipsku” o kwotę 1.182zł. Zabezpieczenie większej kwoty pozwoli 
na podpisanie przez Miasto i Gminę umowy z wykonawcą na wykonanie dokumentacji 
technicznej. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne dotyczące zakupu rębaka spalinowego 
do gałęzi. Szacunkowa wartość zamówienia lO.OOOzł. Zakup pozwoli na prawidłowe 
zaspokojenie potrzeb w zakresie zieleni gminnej oraz zadrzewień i pozwoli zaoszczędzić środki 
do tej pory wydawane na usługi cięcia gałęzi.
Źródłem pokrycia wydatków w/w zadań inwestycyjnych są środki zaoszczędzone w wyniku 
realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy ulicy Armii Ludowej w Lipsku. 
Zmienia się Załącznik dotyczący przychodów i kosztów Samorządowego Zakłady 
Budżetowego Usług Komunalnych w Lipsku. Zmiana polega na zwiększeniu wydatków 
majątkowych i zmniejszeniu wydatków bieżących. Wynikła konieczność zwiększenia 
wydatków zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy sieci wodociągowej wraz 
z przyłączami w miejscowości Helenów o kwotę 75.200zł.
Roman Madejski -  zwrócił się z zapytaniem czy nie byłoby zasadne wykupienie fragmentu 
działki przyległej do działki gminnej od strony południowo-wschodniej, celem zapewnienia 
dojścia do kładki na rzece Krępiance?
Burmistrz -  w odpowiedzi -  poinformował, że właściciele nie wyrażają zgody na posadowienie 
chodnika, inwestycja jest realizowana etapami, I etap nastąpił w latach 2015/2016 -  dzierżawa 
fragmentu na zabezpieczenie projektu, w roku przyszłym będzie realizować następne etapy 
inwestycji, mamy nadzieję, że uda się doprowadzić do ugody i wykonania zadania.

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

Uchwała Nr XLV/311/2017 rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 listopada 2017 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2017

12) Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Pani Anna Woźniak, informując, że art. 18 
ust. pkt. 8 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że do wyłącznej właściwości rady 
gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat, w granicach 
określonych w odrębnych ustawach. Zgodnie z art. 6 la § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. 
Ordynacja podatkowa rada gminy, w drodze uchwały może dopuścić zapłatę podatków, 
stanowiących dochody budżetu gminy instrumentem płatniczym, w tym instrumentem 
płatniczym, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny Uchwała umożliwi 
dokonywanie płatności bezgotówkowych za pomocą instrumentu płatniczego jakim jest
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karta płatnicza w kasie Urzędu Miasta i Gminy Lipsko. Proponowane rozwiązanie stanowi 
udogodnienie i usprawnienie dla mieszkańców miasta i gminy, realizacji obowiązków 
związanych z uiszczaniem płatności na rzecz Miasta i Gminy Lipsko. Możliwość zapłaty 
podatków i innych opłat za pomocą karty płatniczej uzupełni katalog istniejących sposobów 
regulowania zobowiązań wobec gminy takich jak: zapłata gotówką w kasie urzędu, 
u inkasenta, gotówką na poczcie lub w banku oraz bezgotówkowo na podstawie polecenia 
przelewu.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwalę, która stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu.
Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr XLV/312/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 listopada 2017 r. 
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu 
Miasta i Gminy Lipsko instrumentem płatniczym

Iwona Przepiórka -  sołtys sołectwa Maruszów -  poruszyła sprawę budowy chodników 
w miejscowości Maruszów, stwierdzając, że obecny stan poboczy stanowi zagrożenia 
bezpieczeństwa mieszkańców, zasugerowała zaproszenie przedstawiciela Generalnej Dyrekcji 
Dróg i Autostrad, aby naocznie zobaczyć obecny stan poboczy.
Burmistrz - poinformował, że GDDKiA zdaje sobie sprawę z aktualnego stanu poboczy 
i podejmą wszelkie działania, aby w roku następnym chodnik w Maruszowie został ułożony.

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

Ad. 6.

Ad. 8

Protąkółowała
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