
Protokół XXXIII/2016  
sesji Rady Miejskiej w Lipsku  

kadencji 2014-2018 
odbytej w dniu 29 grudnia 2016 r. 

w sali konferencyjnej Urzędu M iasta i Gminy Lipsko 
w godzinach 10°° -  1115

Ustawowy skład Rady wynosi 15, obecnych 14, nieobecny usprawiedliwiony Roman 
Madejski (lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokółu).

Udział w sesji wzięli:

1. Jacek Wielorański -  Burmistrz Miasta i Gminy,
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 RGS Rozwoju Gospodarczego Środowiska

i Mienia Komunalnego UMiG

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

Przewodniczący przedstawił wniosek Burmistrza M iasta i Gm iny Lipsko 
o wprowadzenie do porządku obrad sesji do pkt.2 ppkt. 3 w brzmieniu: „w sprawie 
ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych  
przedszkolach prowadzonych przez M iasto i Gminę Lipsko oraz w arunków zwolnienia 
z tych opłat”.

Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Pani Mariola Szymczyk -  Zastępca 
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko stwierdzając, że w związku z nowelizacją ustawy 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 
2017 roku zniesiona zostanie możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat za dzieci 
6 -  letnie w przedszkolach po 1 zł za każdą godzinę przekraczającą ustalony przez rady gmin 
czas na realizację bezpłatnego nauczania , wychowania i opieki w prowadzonych przez gminę 
publicznych przedszkolach ( minimum 5 godzin dziennie). Wynika to z przepisu art.2 pkt. 
lustawy z dnia 1 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. poz.1985). W ustawie o systemie oświaty 
wprowadza on zmianę art. 14 w ust.5 pkt. 1 wprowadzając do wyliczenia nowe brzmienie 
"określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 
w prowadzonych przez gminę”. Zmiana ta jest spowodowana przekazaniem od 1 stycznia 
2017r. dla jednostek samorządu terytorialnego części oświatowej subwencji ogólnej za dzieci 
6-letnie uczęszczający do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania 
przedszkolnego.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli zgłoszony wniosek.



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

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016,
2) Ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2016,
3) Ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko oraz 
warunków zwolnienia z tych opłat.

3. Zamkniecie obrad sesji.

Ad. 2.

1)
Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Pani Anna Woźniak -  Skarbnik Miasta 

i Gminy Lipsko, informując, że w ramach dochodów bieżących wprowadzono ponadplanowe 
dochody z tytułu kar umownych uzyskanych od wykonawców usług w wysokości 7.706zł. oraz 
z tytułu uzupełniającej subwencji ogólnej w wysokości 14.117zł. Zmniejszono plan dochodów 
bieżących z tytułu wpływów z opłaty skarbowej w wysokości 9.254zł. oraz z tytułu środków 
z WFOSiW na zadanie bieżące dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest 
w wysokości 5zł. W ramach dochodów majątkowych zmniejszono dochody z tytułu środków 
z WFOSiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn.„ Zakup kotłów w ramach zadania 
„Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego- ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie miasta i gminy Lipsko” w wysokości 
14.409zł.
W ramach wydatków majątkowych dokonano:
- zwiększenia planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa boksu garażowego 
w OSP Długowola” o kwotę 480zł.,
- zmniejszenia planu wydatków zadania inwestycyjnego pn.„ Zakup kotłów w ramach zadania 
„Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego- ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie miasta i gminy Lipsko” o kwotę 
24.221 zł. Zmiana wynika z ostatecznego rozliczenia zadania,
- wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn.„ Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP 
w Maruszowie” . Budynek w Maruszowie zajęty jest pod działalność świetlicy wiejskiej oraz 
pod działalność OSP. Koszty dotyczące pokrycia dachowego na budynku zostaną 
proporcjonalnie podzielone na działalność kulturalną oraz działalność przeciwpożarową. Część 
kosztów związana ze świetlicą wiejską będzie pokryta ze środków funduszu sołeckiego 
sołectwa Maruszów. Pozostałe koszty ze środków przeznaczonych na ochronę 
przeciwpożarową. Wymiana pokrycia dachowego nad częścią zajmowaną przez jednostkę OSP 
jest konieczna w celu utrzymania gotowości bojowej jednostki. Jednostka ta działa w Krajowym 
Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i wymaga odpowiednich warunków przechowywania oraz 
utrzymania w stałej gotowości bojowej dwóch pojazdów znajdujących się na jej wyposażeniu. 
Okresowy przegląd techniczny budynku ujawnił zły stan techniczny obecnego pokrycia 
dachowego.

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



Uchwala Nr XXXIII/245/2016 Rady Miejskiej w  Lipsku z dnia 29 grudnia 2016 r. 
w sprawie zm iany Uchwały Budżetowej M iasta i Gminy Lipsko na rok 2016.

2) Włodzimierz Marek -  poinformował, że na ul. Kościelnej została źle ułożona kostka. 
Uważa, że należy zwrócić się do wykonawcy o dokonanie poprawy -  jest nierówna 
nawierzchnia, powodująca zagłębienia.
Burmistrz -  Pana Jacek Wielorański -  potwierdził przypuszczenia radnego, 
poinformował również, że słupy oświetleniowe są również do poprawy. Kostka zostanie 
poprawiona, jak również zostaną wyprostowane słupy oświetleniowe, nastąpi to z chwil 
a sprzyjającej aury.
Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Grzegorz Kusio -  Kierownik Referatu 
RGS Rozwoju Gospodarczego Środowiska i Mienia Komunalnego UMiG.

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

Uchwała Nr XXX III/ 246/2016 Rady M iejskiej w Lipsku z dnia 29 grudnia 2016 r. 
w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego

3) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych 
przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko oraz warunków zwolnienia 
z tych opłat, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Z a ł ą c z n i k

Uchwala N r XXXIII/247/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 grudnia 2016 r. 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w 
publicznych przedszkolach prowadzonych przez M iasto i Gminę Lipsko oraz warunków  
zwolnienia z tych opłat.

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

2016.

Ad. 3.
Przewodniczący Rady Pan Jacek Zając stwierdził, że porządek obrad został
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