
Protokół XXI/2016 
sesji Rady Miejskiej w Lipsku 

kadenc ji 2014-2018 
odbytej w dniu 29 lutego 2016 r. 

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko 
w godzinach 10°° -  l l 30

Ustawowy skład Rady wynosi 15, obecnych 13. Nieobecni usprawiedliwieni: Lenart 
Marcin. Pawlak Mateusz. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Udział w sesji wzięli:

1. Jacek Wieloraóski -  Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko,
2. Mirosław Łyjak -  Kierownik Administracji Domów Mieszkalnych 

w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Usług Komunalnych w Lipsku,
3. Kazimierz Morgaś -  Radny Rady Powiatu Lipskiego,
4. Artur Dygas -  Zastępca Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego, 

Środowiska i Mienia Komunalnego UMiG
5. Ronduda Izabela -  Dyrektor Lipskiego Centrum Kultury,
6. Maria Marek -  Dyrektor Przedszkola Publicznego Samorządowego w Lipsku,
7. Ewa Sołtysiak -  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Soleckiej,
8. Grażyna Kulpińska -  Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Krępie 

Kościelnej,
9. Anita Wróbel -  Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Długowoli,
10. Władysław Bajkowski -  Redaktor Naczelny „Twojego Radia Lipsko”,
11. Sołtysi sołectw w terenu Gminy Lipsko

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokółu.

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

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

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokółu z obrad sesji z dnia 25 stycznia 2016 r.
3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko na temat działalności w okresie

od 25 stycznia 2016 r. do 29 lutego 2016 r.
4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Stanowisko Rady Miejskiej w Lipsku w sprawie prośby Rady Powiatu w Lipsku o pomoc

finansową dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Lipsku.

6. Informacja na temat ściągalności podatków i opłat lokalnych za rok 2015, w tym opłaty 
za wywóz nieczystości stałych z terenu Miasta i Gminy Lipsko,

1)  Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko,
2)  Dyskusja



7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Lipsku za rok 2015 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na rok 2016,

1) Wystąpienie Zastępcy Dyrektora MGOPS,
2) Dyskusja

8. Przyjęcie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny zgodnie 
z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej za rok 2015 oraz potrzeby związane z realizacją zadań w 2016 r.,

1)  Wystąpienie Zastępcy Dyrektora MGOPS,
2)  Dyskusja
9. Podjęcie uchwal w sprawie:
1)  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 644 położonej 
w miejscowości Jelonek, z przeznaczeniem na umieszczenie obiektu przyłącza kablowego 
nn,

2)  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia dzierżawy 
nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1013 położonej miejscowości Lipsko, 
z przeznaczeniem na umieszczenie obiektu przyłącza kablowego nn,

3) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy nieruchomości oznaczonych numerem ewidencyjnym 645 i 648 położonych 
w miejscowości Jelonek oraz nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 884 
położonej w miejscowości Lipsko, z przeznaczeniem na umieszczenie obiektu przyłącza 
kablowego nn,

4)  zmiany Uchwały Nr IX/58/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. zatwierdzającej Wieloletni Plan 
Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Samorządowego 
Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych w Lipsku na lata 2015-2017,

5)  sprostowania i ujednolicenia pisowni nazwy ulicy na terenie miasta Lipsko,
6) zobowiązania Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko do podjęcia działań dotyczących obrębów 

geodezyjnych Długowola Pierwsza, Długowola Druga, Józefów, Walentynów, Wiśniówek 
i Leopoldów z obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu 
pochodzenia rolniczego pn. „Obszar OSN Krępianka”

7)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2016-2026,
8)  zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016.
10. Wnioski i zapytania sołtysów.
11. Wolne wnioski.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad sesji.

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

25 stycznia 2016 r. nie zgłaszając żadnych uwag.

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

informację na temat działalności w okresie od 25 stycznia 2016 r. do 29 lutego 2016 r. Materiał
stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Ad. 4.



Włodzimierz Misiak -  zwrócił się z zapytaniem, jakich spraw dotyczyły spotkania 
ze Wspólnotami Mieszkaniowymi, w których uczestniczył Burmistrz?
Burmistrz -  Pan Jacek Wielorański w odpowiedzi poinformował, że głównie przedstawiany był 
plan finansowo-rzeczowy na rok 2016. W zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej Słoneczna 21 
wziął udział Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych w Lipsku 
Pan Józef Sosnowski. Głównym problemem był wysoki koszt założenia ciepłej wody, gdyż 
w budynku nie ma miejsca na założenie bojlera na ciepłą wodę.
Ponadto stwierdził, że Wspólnoty Mieszkaniowe bardzo dobrze radzą sobie finansowo np. 
na Rynku 21 jest planowana wymiana dachu.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Mirosławowi Łyiakowi -  poinformował, że 
sprawa ciepłej wody na ul. Słonecznej 21 jest już rozwiązana, gdyż lokatorzy mają miejsce na 
zamontowanie bojlerów elektrycznych. W budynku hotelu zwiększona została moc i będą 
zainstalowane podgrzewacze wody.

Ad. 5.
Przewodniczący Rady Pan Jacek Zając odczytał Stanowisko Rady Miejskiej w Lipsku 

z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie prośby Rady Powiatu Lipskiego o pomoc finansową 
dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
o następującej treści:

”Rada Miejska w Lipsku w nawiązaniu do pisma Dyrekcji SPZZOZ w Lipsku z dnia 
20.11.2015 r. wyjaśnia, iż prośba do Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko nie dotyczyła 
zwolnienia podatku od nieruchomości w kwocie 160.000 zł, lecz zwolnienia Szpitala 
z podatku od nieruchomości, w których udzielane są świadczenia medyczne. Nadmienia się, 
iż zadeklarowana kwota podatku od nieruchomości na rok 2016 wynosi 147.154,00 zł, z czego 
78.603,60 zł to podatek za nieruchomości związane z udzielaniem świadczeń medycznych, 
które opodatkowane są według stawki preferencyjnej - w roku 2016 jest to 4,65 zł za 1 m2 
powierzchni użytkowej.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy, w drodze 
uchwały, może_wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w art. 7 ust. 1 ww 
ustawy. Zwolnienie, o które występowała Dyrekcja Szpitala miało charakter przedmiotowo
-  podmiotowy. Rada Miejska w Lipsku zgodnie z przepisami prawa nie może wprowadzić 
Żadnych zwolnień podmiotowych w podatku od nieruchomości (kto może korzystać 
ze zwolnienia), jak również zwolnień o charakterze mieszanym podmiotowo
- przedmiotowym (kto w stosunku do jakich przedmiotów objęty jest zwolnieniem), ponieważ 
zwolnienia wprowadzane przez gminy mogą mieć charakter tylko przedmiotowy (wyrok WSA 
w Gliwicach z dnia 03 kwietnia 2012 r., sygn. Akt I SA/G1 1026/11).

Rada Miejska w Lipsku nie wyraża zgody na wprowadzenie zwolnienia przedmiotowego 
z uwagi na to, że takie zwolnienie charakteryzuje się tym, iż o jego zastosowaniu decyduje 
to, że nieruchomość należy do określonej kategorii, zaś bez znaczenia dla zwolnienia jest to, kto 
jest właścicielem. Wprowadzenie takiego zwolnienia oznaczałoby, że nie tylko Szpital będzie 
podlegał takiemu zwolnieniu, ale wszystkie podmioty na terenie Miasta i Gminy, które 
podlegają opodatkowaniu nieruchomości związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej.

Jednocześnie nadmienia się, że Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w Lipsku z pomieszczeń wynajmowanych od SPZZOZ uiszcza podatek 
od nieruchomości.



Zgodnie z art. 67a § 1 Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko na wniosek podatnika,
tj. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku 
w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za 

zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę 

prolongacyjną.
Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi nie 

może umorzyć podatku niebędącego zaległością podatkową, tzn. nie może umorzyć podatku dla 
którego nie upłynął termin płatności.

Decyzje podejmowane w sprawach ulg w postaci umorzenia zaległości podatkowych są 
decyzjami uznaniowymi. Świadczy o tym użycie przez ustawodawcę sformułowania „organ 
podatkowy może umorzyć zaległość podatkową, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną, 
odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty, odroczyć lub rozłożyć 
na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę”. Uznaniowość nie oznacza 
jednak dowolności w podejmowaniu decyzji. Każdorazowo organ podatkowy zobligowany jest 
do przeprowadzenia postępowania dowodowego i rozważenia na podstawie zgromadzonych 
dowodów czy w konkretnej sprawie istnieją przesłanki do udzielenia ulgi. Wystąpienie 
którejkolwiek z omówionych przesłanek nie stanowi automatycznie podstawy do udzielenia 
wnioskowanej ulgi, ponieważ decyzja w tym zakresie podejmowana jest po rozważeniu 
wszystkich okoliczności konkretnej sprawy, również w kontekście interesu wierzyciela, czyli 
gminy. Zatem nawet w obiektywnie trudnej sytuacji finansowej wnioskodawcy, organ 
podatkowy nie jest bezwzględnie zobligowany do udzielenia ulgi w postaci umorzenia 
zaległości podatkowej. Rada Miejska deklaruje pomoc w zakupie sprzętu medycznego 
w kwocie ok. 20 tys. zł w miarę posiadanych środków w budżecie Miasta i Gminy Lipsko na 
rok 2016” .
Następnie poddał treść Stanowiska pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli treść Stanowiska, które stanowi 
załącznik do niniejszego protokółu. Powyższe Stanowisko Rady Miejskiej w Lipsku 
zostanie niezwłocznie przesłane Przewodniczącej Rady Powiatu Lipskiego. 

Ad. 6.

Informację na temat ściągalności podatków i opłat lokalnych za rok 2015, w tym opłaty 
za wywóz nieczystości stałych z terenu Miasta i Gminy Lipsko, przedstawił i omówił 
Jacek Wielorański -Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko. Materiał stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionej informacji.

Ad. 7.

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku 
za rok 2015 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na rok 2016 omówiła i przedstawiła 
Pani Barbara Rutkowska -  Zastępca Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Lipsku. Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.



W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni pozytywnie zaopiniowali przedstawione 
sprawozdanie.

Ad. 8.
Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny zgodnie z art. 179 

ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za rok 
2015 oraz potrzeby związane z realizacją zadań w 2016 przedstawiła i omówiła Pani Barbara 
Rutkowska -  Zastępca Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku. 
Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni pozytywnie zaopiniowali przedstawione 
sprawozdanie.

Ad. 9.

1) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 644 położonej w miejscowości Jelonek, 
z przeznaczeniem na umieszczenie obiektu przyłącza kablowego nn, która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu.

Za ł ą c z n ik

Uchwała Nr XXI/161/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 lutego 2016r. 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 644 położonej 
w miejscowości Jelonek, z przeznaczeniem na umieszczenie obiektu przyłącza kablowego 
nn,
2) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 

na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia dzierżawy nieruchomości 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 1013 położonej miejscowości Lipsko, 
z przeznaczeniem na umieszczenie obiektu przyłącza kablowego nn, która stanowi 
załącznik do niniejszego protokółu.

Za ł ą c z n ik

Uchwała Nr XXI/162/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 lutego 2016r. 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
dzierżawy nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1013 położonej 
miejscowości Lipsko, z przeznaczeniem na umieszczenie obiektu przyłącza kablowego nn,

3) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
oznaczonych numerem ewidencyjnym 645 i 648 położonych w miejscowości Jelonek oraz 
nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 884 położonej w miejscowości Lipsko, 
z przeznaczeniem na umieszczenie obiektu przyłącza kablowego nn, która stanowi 
załącznik do niniejszego protokółu.

Za ł ą c z n ik

Uchwała Nr XXI/163/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 lutego 2016r. 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonych numerem ewidencyjnym 645 i 648 
położonych w miejscowości Jelon ek  oraz n ieruchom ości oznaczonej numerem

5



ewidencyjnym 884 położonej w miejscowości Lipsko, z przeznaczeniem na umieszczenie 
obiektu przyłącza kablowego nn,

4) Po wyjaśnieniach udzielonych przez Kierownika ADM Pana Mirosława Łyiaka. który 
stwierdził, że opracowany jest już projekt techniczny i w najbliższym czasie będzie 
ogłoszony przetarg na wykonanie zadania w miejscowości Helenów, radni w głosowaniu 
jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/58/2015 z dnia 
27 kwietnia 2015 r. zatwierdzającej Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 
Wodociągowych i Kanalizacyjnych Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług 
Komunalnych w Lipsku na lata 2015-2017, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokółu.
Z a ł ą c z n ik

Uchwała Nr XXI/164/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 lutego 2016 
r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/58/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. 
zatwierdzającej Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych 
i Kanalizacyjnych Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych w 
Lipsku na lata 2015-2017,

5) Informacji na temat projektu uchwały udzielił Pan Artur Dygas -  Zastępca Kierownika 
Referatu Rozwoju Gospodarczego. Środowiska i Mienia Komunalnego UMiG. 
stwierdzając, iż Ujednolicenie pisowni nazwy ulicy ",,1-go Maja" na ” 1 Maja" jest 
wynikiem doprowadzenia nazwy ulicy do jednolitego stanu, zgodnego z ewidencją nazw 
ulic prowadzoną przez Główny Urząd Statystyczny oraz zgodnie z zasadami pisowni języka 
polskiego. Ujednolicenie nazwy ulicy nie powoduje konieczności zmiany danych przez 
osoby prywatne i podmioty prowadzące działalność gospodarczą w Ewidencji Ludności, 
Urzędzie Skarbowym, Wydziale Komunikacji, Rejestrze Działalności Gospodarczej itp. 
Wszystkie te instytucje posługują się nazwą ulicy "1 Maja".

W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie sprostowania 
i ujednolicenia pisowni nazwy ulicy na terenie miasta Lipsko, która stanowi załącznik 
do niniejszego protokółu.
ZAŁĄCZNIK

Uchwała Nr XXI/165/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 lutego 2016r. 
w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni nazwy ulicy na terenie miasta Lipsko.

6) Przewodniczący Rady udzielił głosu Radnemu Zenonowi Stępniowi -  zwrócił się 
z zapytaniem - czy można w uchwale Rady „zobowiązywać Burmistrza”, czy nie powinno 
być „upoważnia się Burmistrza”?, nawiązał do analogicznej uchwały podjętej przez Radę 
Miejską w roku 2013 dot. siłowni wiatrowych.

W odpowiedzi Przewodniczący Rady poinformował, że treść uchwały była sprawdzana przez 
Panią Mecenas, w związku z tym będziemy ją  podejmować w przedstawionej wersji. Jeśli 
będzie uchylona przez nadzór Wojewody, wówczas będziemy ją  ponownie omawiać 
i analizować.
Radny Zenon Stępień -  „i wówczas okaże się kto miał rację”

W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie zobowiązania 
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko do podjęcia działań dotyczących obrębów geodezyjnych 
Długowola Pierwsza, Długowola Druga, Józefów, Walentynów, Wiśniówek i Leopoldów z



obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia 
rolniczego pn. „Obszar OSN Krępianka”, która stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 
Z a ł ą c z n ik

Uchwała Nr XXI/166/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 lutego 2016r. 
w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko do podjęcia działań 
dotyczących obrębów geodezyjnych Długowola Pierwsza, Długowoła Druga, Józefów, 
Walentynów, Wiśniówek i Leopoldów z obszarów szczególnie narażonych 
na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego pn. „Obszar OSN 
Krępianka”.

7) Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko Pan Jacek Wielorański 
Rok 2015.
Wykonanie za rok 2015 doprowadzono do zgodności ze sprawozdaniami budżetowymi za rok
2015.
Rok 2016.
1. Dochody ogółem zwiększono kwotę 176zł.
1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 176zł, w tym :
1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 176zł, 
Zarządzeniem Burmistrza Nr 104/2016 z dnia 29.01.2016r. w sprawie zmian w planie 
dochodów i wydatków budżetu Miasta i gminy Lipsko na tok 2016 oraz zmian w planie 
finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok
2016.
2. W ydatki ogółem  zw iększono o kw otę 449.452zł.
2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 176zł, Zarządzeniem Burmistrza Nr 104/2016 z dnia 
29.01.2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko 
na rok 2016 oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 
Miastu i Gminie Lipsko na rok 2016.
2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 449.276zł, Uchwałą Rady Miejskiej 
z dnia29.02.2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2016.
3. Wynik budżetu. Zmniejszono nadwyżkę budżetu o kwotę 449.276zł.
4. Przychody budżetu. Wprowadzono przychody budżetu w wysokości 449.276zł, z tytułu 
wolnych środków (poz. 4,2).
11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszono o kwotę 
1.897zł„ Zarządzeniem Burmistrza Nr 104/2016 z dnia 29.01.2016r. w sprawie zmian w planie 
dochodów i wydatków budżetu Miasta i gminy Lipsko na tok 2016 oraz zmian w planie 
finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 
2016.
11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 449.276zł.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2016-2026, która stanowi 
załącznik do niniejszego protokółu.
Za ł ą c z n ik

Uchwała Nr XXI/167/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 lutego 2016r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko 
na lata 2016-2026.

8) Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta i Gminy Pan Jacek Wielorański:



WYDATKI BUDŻETOWE
Zwiększono plan wydatków o kwotę 449.276zł. Cała kwota zwiększenia dotyczy wydatków 
majątkowych. Źródłem pokrycia wydatków będą wolne środki budżetowe.
W ramach wydatków majątkowych dokonano:
- zwiększenia planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy 
drogi gminnej nr 193119W w miejscowości Borowo o kwotę 70.000zł oraz przebudowy drogi 
gminnej w miejscowości Władysławów o kwotę 150.000zł. Dokumentacje techniczne 
dotyczące w/w zadań zostaną wykonane w ramach środków funduszu sołeckiego, zgodnie 
ze złożonymi wnioskami Sołectw Borowo i Władysławów. Zwiększenie środków 
na przebudowę w/w dróg, z budżetu gminy, ma na celu wykonanie w roku 2016 robót 
budowlanych. Wydatki na roboty budowlane, jako kolejny etap realizacji zadań, będą 
ponoszone poza wyodrębnionym funduszem sołeckim,
- wprowadzenia do realizacji przebudowy kolejnego odcinka drogi gminnej nr 190309W 
w miejscowości Krępa Górna. Urząd dysponuje wcześniej wykonaną dokumentacją techniczną. 
Planowany koszt zadania, to 60.000zł.,
- wprowadzenia do realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy ulicy Kościelnej 
w Lipsku. Zrealizowanie zadania pozwoli na poprawę komunikacji ścisłego centrum miasta 
Lipska.
- wprowadzenia do realizacji zadania pn.„ Zakup sprzętu sportowego” . Źródłem sfinansowania 
zadania będą niewykorzystane środki z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu z roku 2015, w wysokości 49.276zł. Zakup sprzętu ma na celu doposażenie bazy 
sportowo-rekreacyjnej obiektów Miasta i Gminy Lipsko, a tym samym pozwoli 
zagospodarować czas wolny dzieci i młodzieży , aby zminimalizować ryzyko do podjęcia próby 
zażywania używek i picia alkoholu. Wydatek jest zgodny z rekomendacjami i finansowania 
gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016r.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawuje zmiany Uchwały 
Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokółu.
Za ł ą c z n ik

Uchwała Nr XXI/168/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 lutego 2016r. 
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016.

Ad. 13.
Przewodniczący Rady Pan Jacek Zając stwierdził, że porządek obrad został 

w ycprjiany i dokonał zamknięcia XXI sesji Rady Miejskiej w Lipsku kadencji 2014-2018.
Przewodniczący Rady

J/Si'z -* "/  C r/  Jacek Z ając/

Protokołowała 

Iwona Kra wczyk


