
Protokół L/2018 
sesji Rady Miejskiej w Lipsku 

kadencji 2014-2018 
odbytej w dniu 23 kwietnia 2018 r. 

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko 
w godzinach 10°° -  12311

Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych, obecnych 14; nieobecny usprawiedliwiony
Mateusz Pawlak (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. Wanda Gozdur -  Kierownik Samodzielnego Publicznego zakładu Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej w Lipsku;
7. Izabela Ronduda -  Dyrektor Lipskiego Centrum Kultury;
8. Barbara Rutkowska -  Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

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

Komunalnego UMiG;
16. Monika Chmielnicka -  inspektor ds. pracowniczych, socjalnych i ewidencji działalności 

gospodarczej UMiG;
17. Wojciech Krasiński -  podinspektor ds. zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i 

spraw obywatelskich;
18. Sołtysi z terenu Gminy Lipsko.
Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o następującej treści:

Wprowadzenie do pkt. 10 ppkt.:
5) Ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli

prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy 
Lipsko dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania



przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące 
jednostkami samorządu terytorialnego;

6) Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu o projektowanej funkcji produkcyjno -  usługowej w sołectwie Babilon;

7) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2018-2026;
Po punkcie 10 wprowadzenie punktów:
11. Wnioski i zapytania sołtysów.
12. Wolne wnioski.
13. Sprawy różne.
Punkt 10 jako punkt 14 zamknięcie obrad sesji.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli do realizacji wniosek 1).
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 wniosek 4).
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli do realizacji wniosek 5).
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli do realizacji wniosek 6).

W głosowaniu jaw nym  jednogłośn ie radni przyjęli do realizacji następu jący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokółu z poprzednich obrad sesji tj. z dnia 26 marca 2018 r.;
3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko na temat działalności w okresie

od 26 marca 2018 r. do 23 kwietnia 2018 r.;
4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Omówienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017;

1) Wystąpienie Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku
2) Dyskusja

6. Omówienie sprawozdania finansowego za rok 2017 Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku;
1) Wystąpienie Kierownika SPSPOZ w Lipsku;
2) Wystąpienie Przewodniczącej Rady Społecznej SPZPOZ w Lipsku
3) Dyskusja;
4) Podjęcie uchwały;

7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania Uchwały Nr XXXI/227/2016 Rady Miejskiej 
w Lipsku z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy 
Miasta i Gminy Lipsko z organizacjami oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 450);
1) Wystąpienie podinspektora ds. zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw 

obywatelskich UMiG
2) Dyskusja
8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za rok 2017”;
1) Wystąpienie inspektora ds. ewidencji pracowniczych, społecznych i działalności 

gospodarczej UMiG;



2) Dyskusja
9. Informacja na temat funkcjonowania Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług 

Komunalnych w Lipsku pod kątem gospodarki wodno-ściekowej, z uwzględnieniem stanu 
urządzeń sanitarno-wodociągowych oraz proponowanych cen wody i ścieków;
1) Wystąpienie Dyrektora SZBUK w Lipsku;
2) Dyskusja

10. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2018;
2) Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu na przebudowę drogi powiatowej 

nr 1922 W Sienno -Długowola - Maruszów w km od 7+990 do 9-1-090 dł. 1100 mb; -
3) Wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Miasta i Gminy Lipsko darowizny 

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa określonej jako działka nr 671, 
położonej w obrębie geodezyjnym Walentynów;

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

5) Ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli 
prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy 
Lipsko dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania 
przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące 
jednostkami samorządu terytorialnego;

6) Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu o projektowanej funkcji produkcyjno-usługowej w sołectwie Babilon;

7) Zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2018-2026;
11. Wnioski i zapytania sołtysów;
12. Wolne wnioski.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad sesji.

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

26 marca 2018 r. nie zgłaszając żadnych uwag.

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

ze swojej działalności w okresie od 26 marca 2018 r. do 23 kwietnia 2018 r.

Informacja

1. 26.03.2018 r. -  udział w sesji Rady Miejskiej w Lipsku;
2. 27.03.2018 r. -  wyjazd do Warszawy -  spotkanie z Panem Leszkiem Sekulskim 

dyrektorem GDDKiA Oddział Mazowiecki w Warszawie w sprawie remontu drogi 
krajowej nr 79 biegnącej przez gminę Lipsko;

3. 27.03.2018 r. - spotkanie z Panem Norbertem Wyrwichem -  dyrektorem GDDKiA 
Oddział Mazowiecki w Warszawie w sprawie finansowania inwestycji na drodze krajowej 
nr 79 biegnącej przez gminę Lipsko;



4. 29.03.2018 r. — wyjazd do Zwolenia -  spotkanie z Panią Teresą Materek kierownikiem 
GDDKiA Rejon Zwoleń w sprawie remontów i inwestycji na drodze krajowej nr 79 
biegnącej przez gminę Lipsko;

5. 30.03.2018 r. -  wyjazd do Radomia spotkanie z Marszałkiem Województwa 
Mazowieckiego Panem Rafałem Rajkowskim w sprawie inwestycji finansowanych przez 
samorząd województwa na terenie gminy Lipsko;

6. 5.04.2018 r. — spotkanie z mieszkańcami Lucjanowa i Bożego Daru dotyczące 
wykonywanego wodociągu i budowy drogi Lucjanów-Boży Dar;

7. 7.04.2018 r. -  spotkanie z Prezydium Rady dotyczące podjęcia uchwały przez Radę 
Powiatu określające minimalne wysokości czynszu najmu, dzierżawy nieruchomości 
przekazywanych przez Powiat Lipski SPZZOZ w Lipsku;

8. 7.04.2018 r. — spotkanie z mieszkańcami Gołębiowa i Szymanowa;
9. 9.04.2018 r. -  podpisanie aktów notarialnych na sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych;
10. 10.04.2018 r. — spotkanie z Międzyzakładowym Związkiem Zawodowym „Solidarność” 

dotyczące zatwierdzenia przez Związki arkuszy organizacyjnych Szkół i Przedszkola na 
rok szkolny 2018/2019;

11.11.04.2018 r. -  udział w zebraniu Polskiego Związku Niewidomych Koło w Lipsku;
12. 11.04.2018 r. -  wyjazd do Radomia na Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydenta 

Radomia;
13. 13.04. 2018 -  spotkanie z przedstawicielami Radomskiej Rady federacji Stowarzyszeń 

Naukowo-Techniczych NOT w Radomiu, Mostostal Warszawa i Clean World Energy 
System Spółka z o.o. w sprawie gazyfikacji Gminy Lipsko;

14. 13.04.2018 r. - wyjazd do Zwolenia - spotkanie z Panią Teresą Materek kierownikiem 
GDDKiA Rejon Zwoleń w sprawie remontu drogi krajowej nr 79 biegnącej przez gminę 
Lipsko;

15. 16.04.2018 r. udział w posiedzeniu Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Opieki 
Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Lipsku;

16. 16.04.2018 r. -  wyjazd do Zwolenia -  spotkanie z Panem Krzysztofem Chmielewskim -  
prezesem Państwowego Przedsiębiorstwa Drogowego w Zwoleniu dotyczące realizacji 
inwestycji drogowych na terenie Gminy Lipsko;

17. 17.04.2018 r. -  udział w posiedzeniu Komisji Gospodarczej, Finansów, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lipsku;

18. 17.04.2018 r. — udział w Powiatowej Radzie Rynku Pracy;
19. 18.04.2018 r. wyjazd do Opola Lubelskiego na konferencję Zagospodarowanie 

Przestrzenne Małych Miast;
20. 20.04.2018 r. -  spotkanie z kierownictwem Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług 

Komunalnych w Lipsku oraz firmą STONES w sprawie remontów i inwestycji 
wykonywanych na terenie gminy Lipsko;

21. 20.04.2018 r. — spotkanie z Panią Anną Kwiecień Posłanką na Sejm RP -  rozmowa na 
temat aktualnych inwestycji wykonywanych i planowanych przez gminę, a także na temat 
Szpitala Powiatowego w Lipsku.
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Ad. 4.

Włodzimierz. Misiak poruszył temat zagospodarowania placu ćwiczeń i rekreacji dla seniorów 
na Osiedlu 1 Maja i Zwoleńskiej, czy w tej kwestii są podjęte działania i jaki jest termin



wykonania inwestycji? Zaznaczył, że Spółdzielnia Mieszkaniowa miała partycypować 
w kosztach.
Zenon Stępień -  wypowiedź radnego dotyczyła podjętej uchwały przez Radę Powiatu 
Lipskiego, która spowodowała wypowiedzenie przez Szpital w Lipsku umowy użyczenia dla 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku i narzuciła 
umowę najmu. Radny nie zgadza się z wypowiedzią Pana Burmistrza obciążająca winą Starostę 
Lipskiego, uważa on bowiem, że jest to wina radnych powiatowych, bo tak zagłosowali 
za uchwałą, a nie Pana Starosty.
Roman Madejski -  zwrócił się do Burmistrza o rozszerzenie informacji dotyczącej spotkania 
w sprawie gazyfikacji Miasta i Gminy Lipsko.
Burmistrz w odpowiedzi:
dot. zagospodarowania terenu pod  plac ćwiczeń i rekreacji
Zostały złożone dwa wnioski, rozstrzygnięcie nastąpi po 15 maja br. i wówczas będziemy mieć 
wiedze, czy otrzymamy dofinansowanie. Plac zabaw przy ul. Bocznej (przy Przedszkolu) po 
wykonaniu niezbędnych prac, będzie placem ogólnodostępnym. Zaznaczył, że będą podjęte 
działaniu mające na celu doposażenie wszystkich placów zabaw na terenie Miasta i Gminy 
Lipsko o siłownie napowietrzne, aby mogli również korzystać seniorzy. 
dot. wypowiedzi radnego Zenon Stępnia
Zgodnie z obowiązującym prawem radni przed podjęciem decyzji (decyzje radnych 
podejmowane są w formie uchwał) prowadzą dyskusję dotyczącą tematu sprawy, na podstawie 
zgłoszone wniosku przez organ wykonawczy. Jako Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko informuje 
Radnych Rady Miejskiej o wszelkich zamierzeniach i bez ich aprobaty nie podejmuje 
kluczowych decyzji. Z informacji, które posiada, wynika że na posiedzeniu zarządu Powiatu, 
Pan Starosta przedstawił projekt uchwały pod głosowanie, a następnie po akceptacji Zarządu 
zaprezentował na obradach sesji Rady Powiatowej. Starosta jako organ wykonawczy Powiatu, 
powinien po zatwierdzeniu przez Zarząd poddać pod dyskusję na posiedzenia Komisji. 
Poinformował również, że przed pojęciem omawianej uchwały przez Rade Powiatu Lipskiego, 
Starosta wraz z Wicestarostą w jego gabinecie wycofali się z przedstawienia projektu uchwały 
pod obrady sesji, w związku z tym wina Starosty w tej kwestii jest oczywista. Starosta nie 
podjął jakichkolwiek czynności, aby doprowadzić do spotkania z Burmistrzem i Radnymi Rady 
Miejskiej w Lipsku w celu podjęcia rozmów i informacji o podejmowanych działaniach. 
Zdaniem Burmistrza, jest to lekceważenie organu stanowiącego i wykonawczego Miasta i 
Gminy Lipsko. Samorząd Miasta i Gminy Lipsko wyraził gotowość do współpracy ze Starostą i 
Radnymi Powiatowymi, jednakże dobra wola była po stronie Miasta i Gminy. Odniósł się 
również do uwagi dotyczące głosowania radnych powiatowych z Gminy Lipsko, stwierdzając, 
że ich postępowanie o przegłosowaniu uchwały świadczy o nich. Zapowiedział, że zarówno on 
jak i radni miejscy wybierają się na obrady najbliższej sesji Rady Powiatu, na której podejmą 
dyskusję o zamierzeniach starostwa w sprawie Samodzielnego Publicznego zakładu 
Podstawowej Opieki zdrowotnej w Lipsku. Nadmienił, że projekt umowy, jaki został 
przedstawiony do podpisania przez Kierownika SPZPOZ, obejmuje punkty, które nie do końca 
są zgodne z obowiązującym prawem. Jeśli ze strony Powiatu nie zostanie zmienione 
stanowisko, będziemy zaskarżać podjęta przez Radę Powiatową w Lipsku uchwałę. 
dot. spotkania w sprawie gazyfikacji Miasta i Gminy Lipsko
Przedstawiciele firm zainteresowanych inwestycją w gazyfikacji Lipska zwrócili się z prośbą 
o informację na temat zapotrzebowania energetycznego w Lipsku. W odpowiedzi na te prośbę 
został wyznaczony Pan Grzegorz Kusio na koordynatora, który w imieniu Urzędu Miasta



i Gminy, zgromadzi i przedstawi żądaną informację, na podstawie której zostanie sporządzony 
biznesplan, pozwalający na ostateczną ocenę opłacalności inwestycji.
Zenon Stępień zwrócił się do Pana Józefa Sosnowskiego - Wiceprzewodniczącego Rady 
Powiatu Lipskiego -  „czy Pan Starosta zmuszał go jako radnego do głosowania nad przyjęciem 
uchwały?” Nie zmuszał, więc uważa, że jest to wina Rady, że nie zastanawiając się podjęła 
takiej treści uchwałę. A przecież przy przegłosowaniu porządku obrad można było wysunąć 
wniosek o usunięcie projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Pan Jacek Zając udzielił głosu Panu Józefowi Sosnowskiemu -  
który pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Lipskiego, który odniósł się do 
wypowiedzi radnego Zenon Stępnia.
Stwierdził, że „Pan Radny Stępień próbuje powiedzieć coś, czego nie ma i nie było”. Przeprosił 
Radnych Rady Miejskiej w Lipsku, za podanie błędniej informacji na posiedzeniach Komisji, 
że omawiany projekt uchwały dot. SPZPOZ nie był przedstawiony na Komisjach Powiatowych. 
Jak stwierdził „pamięć ludzka jest czasami krótka i ulotna” . Zapoznał się z protokołem Komisji 
podpisanym przez Panią Przewodniczącą Rady Powiatu, na której było procedowanie 
dot. omawianego projektu. Przyznał się do winy że podał nieprawdziwa informacje radnym 
miejskim. Ponadto stwierdził, ze „nie czuje się upoważniony do zabierania głosu w sprawie 
wyjaśnienia tego, co się stało” . Osobą upoważnioną jest Pan Starosta, „To Pan Starosta 
na Komisji i na sesji mówił, że nie może porozumieć się z Gminą, Gmina nie chce pomóc, 
dlatego też taka decyzja i wniosek Zarządu, aby podjąć taką uchwałę” . Poinformował, 
że w protokole z obrad sesji Rady Powiatu znajduje się jego wypowiedź w tej sprawie; 
zaznaczył, że jako jedyny radny zabrał głos. „Z tego co pamiętam, moje pierwsze zdanie jest 
takie, że za wszelką cenę należy rozmawiać z władzami Miasta i Gminy”. Poinformował, 
że jako radni powiatowi muszą dbać o mienie powiatu. Nadmienił, że Szpital w Lipsku (jak 
wiele szpitali w kraju) nie ma najlepszej kondycji finansowej. Ponadto podał do wiadomości, że 
jest to największy zakład pracy w Lipsku, w którym pracuje kilkaset ludzi. Życzy SPZPOZ 
Gminnemu jak najlepiej. Był na początku przekonany, że jak powstanie przy Szpitalu POZ, 
to te dwa zakłady się połączą ze sobą. Wyraził pogląd, że mimo wszystko dojdzie do rozmów 
Powiatu z Samorządem Miasta i Gminy (ze strony Powiatu została powołana komisji 
ds. negocjacji w tej sprawie i ma nadzieję, że taki odpowiedni zostanie powołany ze strony 
Samorządu Miasta i Gminy). Zaznaczył, że jest zwolennikiem rozmów i jego zdaniem należy 
sobie nawzajem pomagać i ze sobą współpracować.
Jacek Zając -  poinformował, że z chwilą uzyskania opinii prawnej dotyczącej podjętej przez 
Radę Powiatu uchwały, wystosujemy jako Samorząd Gminny protest. Jeśli zajdzie konieczność 
zostanie zwołana sesji Rady Miejskiej w Lipsku w trybie nadzwyczajnym, na której 
podejmiemy uchwałę wyrażającą sprzeciw na działania Powiatu.
Burmistrz Pan Jacek Wielorański -  oznajmił że Samorząd Miasta i Gminy Lipsko jest 
za wspieraniem Szpitala w Lipsku, aby świadczył usługi na najwyższym poziomie, był 
w posiadaniu jak najlepszego sprzętu medycznego, jak również aby jego kondycja finansowa 
była bardzo dobra. Każdy człowiek chce być leczony w jednostce, która dysponuje bardzo 
dobrym sprzętem, bardzo dobrze wykształconą kadrą. Wszystkim mieszkańcom zależy na 
świadczeniu usług medycznych na możliwie najwyższym poziomie. Zwrócił się do Pana 
Sosnowskiego -  jako Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, stwierdzając, że w swojej 
wypowiedzi „sam sobie przeczy”. To Samorząd Miasta i Gminy „wyciąga rękę” do Starostwa 
Powiatowego i chce rozmawiać i współpracować z Radą Powiatu Lipskiego. Zaznaczył, że to 
Miasto i Gmina finansuje Powiat, a nie Powiat Gminę -  zawsze współfinansuje w 50%
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inwestycje, wykonywane przez Powiat na terenie Miasta i Gminy Lipsko. Zwrócił uwagę na 
czynsz zaproponowany przez Szpital w Lipsku SPZPOZ, która opiewa na kwotę 77 tys. zł 
rocznie. Jest to duża kwota, dla Zakładu, który swój zysk inwestuje min. w zakup sprzętu, 
szczepionek i niezbędnego wyposażenia.
Starostwo Powiatowe wspólnie z Dyrekcją powinno zastanowić się nad restrukturyzacją, bo być 
może obecna struktura generuje wysokie koszty.
Samorząd Miasta i Gminy Lipsko podejmie wszelkie działania by został osiągnięty konsensus. 
Zenon Stępień -  podzielił się informacją dot. wydarzeń w latach kiedy sprawował mandat 
radnego powiatowego i był członkiem komisji zdrowia (przedstawił sytuację, kiedy ówczesny 
Starosta chciał odwołać Dyrektora Szpitala Lipskiego i radni powiatowi nie wyrazili na to 
zgody); poinformował również że w ówczesnym czasie było robione więcej inwestycji niż 
obecnie.

1) Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2017 omówiła i przedstawiła Pani Barbara 
Rutkowska Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Stwierdziła, że uzyskane dane pozwoliły na wyłonienie wniosków o następującej treści:
1. W perspektywie długoterminowej przewiduje się dalsze zmniejszenie liczby ludności 

miasta Lipsko, podobnie jak i całej gminy. Spowodowane to jest zmniejszeniem 
współczynnika zawierania małżeństw, spadkiem urodzeń dzieci oraz odpływ ludzi młodych 
do szkół i pracy.

2. Po aktualnych problemach związanych z bezrobociem, przewiduje się, że w niedługim 
czasie problemy ludności ze znalezieniem pracy zmniejszą się, kiedy mniej liczne grupy 
wiekowe ludności w wieku przedprodukcyjnym osiągną wiek produkcyjny, a najliczniejsza 
grupa ludności w wieku produkcyjnym będzie klasyfikować się w grupie wieku 
poprodukcyjnego i przejdzie na emerytury.

3. Zauważalny staje się proces starzenia społeczeństwa. Stan taki niesie za sobą potrzebę 
zwiększenia dostępności do świadczeń pomocy społecznej i do służby zdrowia. Decyduje 
to o konieczności rozwoju opieki zdrowotnej na terenie miasta i gminy Lipsko. Rozwój 
ten mógłby się przekładać na pozyskiwanie w Lipsku fachowej kadry medycznej 
wyspecjalizowanej w problematyce geriatrycznej.

4. Coraz większa liczba seniorów po przejściu na emeryturę nadal aktywnie chce spędzać 
czas. Brak jest odpowiednich form do dalszego rozwijania ich potencjału intelektualnego 
i aktywnego spędzania czasu.

5. Dodatkowo zwiększanie odsetka ludności starszej powinno zaowocować utworzeniem dla 
tych mieszkańców domu spokojnej starości, dziennego domu pobytu lub ośrodka wsparcia, 
w którym zatrudniona będzie fachowa pomoc psychologiczna, medyczna i socjalna.

6. Najczęstszymi powodami ubiegania się o świadczenia z zakresu pomocy społecznej 
są ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo 
- wychowawczych.

7. Podjęcie działań zmierzających do pobudzenia wzrostu liczby urodzeń - alternatywą może 
stać się program pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

8. Zwiększenie zasobów kadrowych Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez zatrudnienie 
psychologa do prowadzenia terapii psychologicznej z rodzinami i osobami samotnymi oraz
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opiekunki środowiskowej co jest związane z rosnącym popytem na usługi opiekuńcze 
wśród osób starszych, samotnych i chorych.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli przedstawiony materiał
nie zgłaszając żadnych uwag.

Ad. 6.

1) Pani Wanda Gozdur -  Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej w Lipsku przedstawiła i omówiła sprawozdanie finansowe składające 
się z rachunku zysków i strat, bilansu oraz informacji dodatkowej za rok 2017. Stwierdziła, 
że w 2017 roku przychody zrealizowano w wysokości 2.010.529,03 i stanowiły 103,71% 
planu. Podstawowym źródłem przychodów były środki na wykonywanie świadczeń 
zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły 95,43% 
przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z odpłatnych świadczeń 
medycznych w zakresie szczepień ochronnych, badań laboratoryjnych, wynajmu 
pomieszczeń na gabinety lekarskie. SPZPOZ nie otrzymywał dotacji celowych. Łączne 
koszty za 2017 rok wyniosły 1.944.507,36 i stanowiły 100,59% ustalonego planu rocznego. 
Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów 
i energii oraz usług obcych. W kosztach największą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń, 
które wynoszą 54,56% kosztów ogółem i zostały zrealizowane w stosunku do planu 
w 105,23%. Duże środki pochłaniają usługi obce i stanowią 23,30% kosztów ogółem, a ich 
realizacja w 2017 roku wynosiła 83,56% w stosunku do planu. Realizacja usług obcych jest 
niższa iż założono w planie w związku z rozwiązaniem umowy kontraktowej z lekarzem, 
a zatrudnienie następnego lekarza zostało zawarte na podstawie umowy o pracę. Wśród 
usług obcych największą kwotę przeznaczamy na usługi medyczne, które stanowią w 2017 
roku 85,98% usług ogółem. Są to laboratoryjne badania pacjentów, oraz badania 
wykonywane w pracowni rentgeno-diagnostyki. Pozycję „usługi medyczne” obciążają 
również koszty związane z zatrudnieniem na podstawie umów kontraktowych lekarzy 
prowadzących własną działalność gospodarczą. Świadczenia na rzecz pracowników 
w stosunku do planu zostały zrealizowane w 104,94%. Świadczenia na rzecz pracowników 
stanowią 10,15% kosztów ogółem. Zużycie materiałów i energii stanowi 5,85% kosztów 
ogółem a największa pozycja to zakup leków i szczepionek -  60,41%. Koszty takie jak: 
amortyzacja, podatki i pozostałe koszty stanowią 6,14% kosztów ogółem. Koszty 
amortyzacji zostały wykonane w 352,64% w związku z zakupem nieplanowanego 
wyposażenia. Środki finansowe pozwalały na taki wydatek. W pozostałych kosztach 
rodzajowych nie ponieśliśmy kosztów w zaplanowanej wysokości z tytułu odprawy 
emerytalnej w związku z pozostaniem w pracy osób uwzględnionych w planie. Zysk 
za 2017 rok wynosi 66.021,67. Przeznaczamy go na fundusz zakładu w celu wykorzystania 
w latach następnych.

2) Mariola Szymczyk Przewodnicząca Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku -  poinformowała, że na posiedzeniu 
Rady w dniu 4 kwietnia 2018 r. pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe 
SPZPOZ za rok 2017.

3) W glosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia
sprawozdania finansowego, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Z a ł ą c z n i k



Uchwala Nr L/342/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 kwietnia 2018 r. 
w sprawie Aatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku

Ad. 7.

Sprawozdanie w sprawie współpracy z organizacjami oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 450) -  przedstawił i omówił Pan Wojciech Krasiński -  Podinspektor ds. 
zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obywatelskich. Burmistrz Miasta i Gminy 
Lipsko wspierał realizację zadań publicznych na podstawie otwartych konkursów ofert, 
w jednym przypadku w trybie uproszczonym na podstawie oferty stowarzyszenia. Burmistrz 
Miasta i Gminy Lipsko ogłosił 5 otwartych konkursów ofert. Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko 
po zapoznaniu się z opiniami komisji konkursowych zawarł umowy na powierzenie realizacji 
zadań publicznych.
Real izowane zadań ja:
1. Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Lipskiego, upowszechnianie 

formy działalności osób starszych poprzez organizowanie wykładów, seminariów, 
konferencji i spotkań tematycznych, kwota dofinansowania 3300zł.

2. Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Zarząd Koła w Lipsku, działania na 
rzecz osób niewidomych i słabowidzących poprzez organizowanie form działalności 
kulturalnej i rekreacyjnej oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego, kwota dofinansowania

3. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Lipsko, organizacja światowego dnia walki 
z cukrzycą, kwota dofinansowania 3000zł.

4. Okręg Polskiego Związku Wędkarzy w Radomiu, organizacja zawodów wędkarskich przez 
Koło Polskiego Związku Wędkarskiego nr 11 w Lipsku, kwota dofinansowania 1500zł.

5. Klub Sportowy „Powiślanka” w Lipsku: upowszechnianie kultury fizycznej, sportu przez 
prowadzenie drużyn piłki nożnej juniorów i seniorów kwota dofinansowania 105 OOOzł; 
organizacja rozgrywek piłkarskich dofinansowanie w kwocie 6000zł.

Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań wyniosła 120 300zł.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli przedstawione sprawozdanie

nie zgłaszając żadnych uwag.

Pani Monika Chmielnicka przedstawiła sprawozdanie z realizacji „Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2017”. Poinformowała, 
że źródłem finansowania zadań zawartych w programie są środki finansowe pochodzące z opłat 
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wpływy z opłat w 2017r 
wynosiły 231.906,55 zł plus 22.960,78/4 kwota z 2016r oraz inne dochody w kwocie 57.022,25 
zł Wydatkowano na działania profilaktyczne kwotę 31 1.889,58 zł z podziałem 
na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 279.323,11 zł oraz przeciwdziałaniu narkomanii 
w kwocie 32.566,47zł. W 2017r w kwocie 42.000 zł przekazano z funduszu przeciwdziałania 
alkoholizmowi dotacje dla Lipskiego Centrum Kultury.
W ramach dotacji zrealizowano:

1500zł.
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- przeprowadzono zajęcia w ramach „Pracowni Działań Twórczych’’
- zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji 
m.in. warsztaty plastyczne, wyjazd na lodowisko, wakacyjne wyjazdy do kina,
- konkursy plastyczne,
- spotkania integracyjno- warsztatowe
Dofinansowano przewóz osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lipsku.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli przedstawione sprawozdanie nie 
zgłaszając żadnych uwag.

Informację na temat funkcjonowania Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług 
Komunalnych w Lipsku przedstawił i omówił Dyrektor Zakładu Pan Józef Sosnowski.
W 2017 r. SZBUK realizował następujące zadania:
- zaopatrzenie w wodę oraz oczyszczanie ścieków,
- administracja i utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych,
- konserwacja, remonty bieżące urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
- wykonanie usług w zakresie podłączeń odbiorców do urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych,
- instalacja wodomierzy,
- zaopatrzenie w energię cieplną oraz gaz bezprzewodowy,
- administracja i zarządzanie cmentarzem komunalnym,
- wywóz nieczystości stałych na rzecz podmiotów gospodarczych,
- wywóz nieczystości płynnych,
- inne usługi zlecone przez UMiG (remonty dróg, chodników, usługi transportowe).
Podstawą gospodarki finansowej Zakładu był roczny plan finansowy obejmujący stan środków 
obrotowych na początek i koniec okresu sprawozdawczego, przychody własne, koszty 
działalności operacyjnej oraz koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych, podatek 
dochodowy. Na rok 2017 plan finansowy został ustalony Zarządzeniem Dyrektora 
nr 3/KZ/2016 z dnia 10.10.2016 roku. Zmiany w planie finansowym wprowadzono pismem 
Znak: DFK.7001.1.2017 z dnia 21.06.2017r, Zarządzeniem nr l/KZ/2017 z dnia 31.08.2017 r., 
zarządzeniem nr 3/KZ/2017 z dnia 20.10.2017, pismem Znak:DFK.7001.2.2017 z dnia 
10.11.2017 r., zarządzeniem nr 5/KZ/2017 z dnia 18.12.2017 r„ zarządzeniem nr 6/KZ/2017 z 
dnia 30.12.2017. Za 2017 r. Zakład uzyskał przychody z działalności w wysokości 5 974 5 10,14 
zł, tj; 100,41 % planu finansowego. Przychody Zakład zrealizował z tytułu:
wpływów z usług 5 238 080,77 zł najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych w kwocie 
534 325,30 zł odsetek ustawowych 12 612,14 zł przychody z tyt. kosztów upomnień 2 018,40 zł 
zwrotu kosztów sądowych i z lat ubiegłych 866,50 zł pozostałych przychodów (rozwiązanie 
odpisów aktualizując 186 607,03 zł należności, wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku, 
przepadek wadium). Przychody zwiększyła księgowana równowartość odpisów 
amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie 363 623,71 zł. oraz inne 
zwiększenia w kwocie 166 153,22 zł, z tytułu zwolnienia z odprowadzenia nadwyżki środków 
obrotowych. Z dotacji przedmiotowej zakład nie korzystał. Z dotacji celowej zakład nie 
korzystał. Ogółem koszty z działalności bez amortyzacji w 2017 r. wyniosły 5 942 513,62 zł. 
i stanowiły 97,16 % planu. Nie wystąpiły kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych 
i innych jednostek organizacyjnych. Stratę brutto za 2017 r. zrealizowano w wysokości 95
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701,84 zł Po uwzględnieniu podatku dochodowego w kwocie 59 733,00 zł wystąpiła strata netto 
155 434,84 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych netto wyniósł 
248 656,50 zł i zwiększył się o 58 656,50 zł w stosunku do stanu na początek okresu 
sprawozdawczego. Wobec powyższego wystąpiła nadwyżka środków obrotowych w kwocie 
58 656,50 zł.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli sprawozdanie nie zgłaszając 
żadnych uwag. 

Ad. 10.

1) Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko Pan Jacek 
Wielorański.

W ramach dochodów bieżących wprowadzono:
- dochody z tytułu odszkodowania uzyskanego od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenia 
powstałe w wyniku zniszczenia przystanku autobusowego w wysokości 4.000zł,
- ponadplanowe dochody z tytułu wpłat mieszkańców za przyłącza wodociągowe w msc. 
Lucjanów i Boży Dar w wysokości 1.464zł,
- ponadplanowe dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 
w wysokości lO.OOOzł,
- ponadplanowe dochody z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 3.597zł,
- dotację celową ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z 
przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.„ Przebudowa drogi gminnej nr 
190316W Boży Dar - Lucjanów od drogi powiatowej Krępa Kościelna - Ludwików - 
Nowa Wieś w km 0+792-0+000 (792m)” w wysokości lOO.OOOzl.
Na postawie informacji z Ministerstwa Finansów dokonano zmniejszenia planu części 
oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 75.180zł.
W ramach wydatków bieżących dokonano:
- zwiększenia planu wydatków związanych z utrzymaniem ulic i dróg gminnych o kwotę 
4.000zł.
- zwiększenia planu wydatków na realizację zadań oświatowych o kwotę 259.245zl, 
w tym majątkowe o kwotę 120.000zł, bieżące o kwotę 139.245zł.
Zmiany wynikają głównie z korekty wydatków na realizację zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, po uzyskaniu informacji 
z Ministerstwa Finansów, co do wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej 
na realizację w/w zadań. W roku 2018 Miasto i Gmina musi na ten cel przeznaczyć środki 
w wysokości 376.677/4.
- zwiększenia kwoty wydatków na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizowanie i prowadzenie 
działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej w sposób zapewniający spędzenie 
wolnego czasu bez uzależnień dla mieszkańców miasta i gminy o kwotę 30.000zł.. Realizacja 
zadań ujęta jest w Miejsko-Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
- zwiększono plan wydatków remontowych Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Soleckiej 
o kwotę 25.000zł. Środki planuje się przeznaczyć na remont łazienki dla chłopców znajdującej



się na piętrze budynku szkoły. Konieczność przeprowadzenia remontu wynika z zaleceń 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Pozostałe zmiany w wydatkach bieżących wynikają z bieżącej działalności.
W ramach wydatków majątkowych :
- zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „ Zwodociągowanie obszarów 
wiejskich na terenie gminy Lipsko” o kwotę wprowadzonych dochodów z tytułu wpłat 
mieszkańców, tj. o kwotę 1.464zł,
- wprowadzono środki w wysokości 450.000zł na kontynuację realizacji zadania pn. „ 
Przebudowa drogi gminnej nr 190309W w miejscowości Sewerynów”. W roku 2017
w ramach wydatków funduszu sołeckiego została wykonana dokumentacja techniczna.
Droga o długości 950 m o nawierzchni tłuczniowej zostanie zmodernizowana poprzez 
wykonanie nakładki asfaltowej o szer. 3,5m.
- wprowadzono środki w wysokości 400.000/4 na kontynuację realizacji zadania pn. 
„Przebudowa drogi gminnej nr 190327W Nowa Wieś -  Ratyniec” . W roku 2017 w ramach 
wydatków funduszu sołeckiego została wykonana dokumentacja techniczna. W wyniku 
realizacji zadania zostanie przebudowana droga o długości 700m, o nawierzchni tłuczniowej 
na drogę o nawierzchni asfaltowej o szer. jezdni 3,5m. Przebudowa drogi znacznie skróci 
dojazd z miejscowości Ratyniec do drogi wojewódzkiej nr 747.
- wprowadzono zadanie dotyczące modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta
i gminy Lipsko. Zadanie będzie polegało min. na rozbudowie linii oświetlenia ulicznego 
w miejscowości Tomaszówka o dł. 1300m, w m. Józefów o dł. 300m, modernizacji oświetlenia 
ulicznego na osiedlu Solecka oraz ulicy Czachowskiego w Lipsku. Ponadto, zostanie 
wykonana dokumentacja techniczna przebudowy oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej 
(ul. Zwoleńska) w Lipsku. Plan wydatków na realizację zadania, to 150.000zł.
- wprowadzono zadanie pn. „Budowa chodników na Osiedlu Solecka 111 i ulicy 1 Maja 
w Lipsku”.
W ramach zadania zaplanowano budowę chodników w ulicach: Osiedlowa, Jaśminowa, 
Modrzewiowa, Sportowa i 1 Maja w Lipsku (wraz z zatoka parkingową przy ul. 1 Maja). 
Chodniki z kostki brukowej o łącznej powierzchni 4800 m2. Plan wydatków na realizację 
zadania, to 400.000/4.
- wprowadzono pomoc finansową dla Powiatu Lipskiego w formie dotacji celowej w 
wysokości 150.000zł, na realizację zadania pn.„ Przebudowa drogi powiatowej nr 1922W 
Sienno -  Długowola -  Maruszów w km od 7 f 990 do 9 1090 dł. 1100 mb.”
- wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 404 w miejscowości 
Walentynów”. W ramach zadania planuje się przebudować drogę o długości 240 m,
o nawierzchni tłuczniowej na drogę o nawierzchni asfaltowej o szer. jezdni 3,5 m. Przebudowa 
ma na celu poprawę dojazdu do posesji znajdujących się przy tej drodze oraz do funkcjonującej 
stacji paliw.
Plan wydatków na realizację zadania, to 155.120zł.
-wprowadzono zadanie pn. „Budowa drogi gminnej wzdłuż południowej strony nowo 
wybudowanej drogi wojewódzkiej nr 747 w m. Lipsko od działki nr 2218/9 w kierunku 
zachodnim do działki nr 1988/3 o długości ok. 600m”. Środki w wysokości 70.000zł planuje 
się przeznaczyć na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz na wypłatę 
odszkodowań.
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- wprowadzono środki w wysokości 16.030zł. na wykup działek położonych w miejscowości 
Leopoldów oraz Józefów. Przedmiotowe działki znajdują się pod drogą gminną Józefów- 
Władysławów.
- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn.„ Budowa ciągu pieszego na działce nr 1957 przy 
ulicy Czachowskiego”. Plan wydatków na realizację zadania , to 52.820zł. Do realizacji
w/w zadania nie doszło w roku 2017, z uwagi na odwołanie od decyzji o warunkach zabudowy 
wniesione przez właścicieli sąsiadujących działek do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Radomiu.
- zwiększono plan dotacji na realizację zadania inwestycyjnego przez Województwo 
Mazowieckie pn.„ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji 
społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i deoinformacji “ ASI” o kwotę 
13.417zł. Zmiany dokonano na podstawie przesłanego przez Województwo Mazowieckie 
aneksu do Umowy nr 62/GW/GW-7/15/ASI z dnia 23.09.2015r.
- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn.„ Termomodernizacja budynku w Lipie Miklas 
przeznaczonego na ośrodek rehabilitacji inwestycja w zakresie likwidacji niskiej 
emisji”(10.000zł), rezygnując z realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej w Gminie Lipsko (38.000zł)” .
Źródłem pokrycia wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach będą wolne 
środki w wysokości 2.050.395zł.
Przychody z tytułu wolnych środków zwiększono o kwotę 2.050.395zł. i wynoszą po zmianie 
3.236.085zł.
Analizując obecną sytuację na rynku usług budowlanych można stwierdzić trudności 
w znalezieniu wykonawców. Ta sytuacja uzasadnia wprowadzenie wolnych środków 
w jak najwcześniejszym terminie jako źródło finansowania wydatków inwestycyjnych, a tym 
samym pozwoli na szybsze rozstrzygnięcie przetargów i wyłonienie wykonawców.
W związku z pozytywną decyzją Rady Miejskiej w sprawie nie odprowadzania nadwyżki 
środków obrotowych przez Samorządowy Zakład Budżetowy Usług Komunalnych w Lipsku 
w wysokości 58.656,50zł, na wniosek Zakładu dokonano korekty planu finansowego w zakresie 
przychodów i kosztów. Zwiększono plan przychodów o kwotę 58.657zł oraz kosztów o kwotę 
58.657zł. Środki planuje się przeznaczyć realizację zadań inwestycyjnych.

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

Uchwała Nr L/343/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 kw ietnia 2018 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2018

2) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu 
na przebudowę drogi powiatowej nr 1922 W Sienno -  Długowola - Maruszów w km 
od 7+990 do 9+090 dł. 1100 mb omówił Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego. 
Środowiska i Mienia Komunalnego Pan Grzegorz Kusio. Poinformował, że Powiat Lipski 
będzie kontynuował w roku 2018 do przebudowę drogi powiatowej nr 1922W Maruszów 
Długowola -  Sienno w km od 7+990 do 9 1090 dł. 1100 m. Ten odcinek drogi przebiega 
przez leżące w gminie Lipsko miejscowości. Gęsta zabudowa siedliskowa i duże natężenie 
ruchu pieszych i pojazdów mechanicznych powoduje uciążliwości dla mieszkańców oraz 
stwarza duże niebezpieczeństwo wypadkowe. Powiat Lipski podejmie zadanie polegające
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na przebudowie tej drogi. Plany swe uzależnia jednak od otrzymania dofinansowania 
z budżetu Miasta i Gminy Lipsko.
W glosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwalę, która stanowi załącznik 

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

Uchwała Nr U/344/2018 Rady miejskiej w Lipsku z dnia 23 kwietnia 2018 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu na przebudowę drogi 
powiatowej nr 1922W Sienno-Długowola-Maruszów w km od 7+990 do 9+090 dl. llOOmb

3) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Miasta i Gminy Lipsko 
darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa określonej jako działka 
nr 671, położonej w obrębie geodezyjnym Walentynów omówił Kierownik Referatu 
Rozwoju Gospodarczego, Środowiska i Mienia Komunalnego Pan Grzegorz Kusio. 
Poinformował, że zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek 
samorządu terytorialnego mogą być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także 
przedmiotem darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa a jednostką samorządu 
terytorialnego, a także między tymi jednostkami. Darowizny stanowiącej przedmiot 
własności Skarbu Państwa dokonuje starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji 
rządowej -  za zgodą wojewody, a nieruchomości stanowiącej przedmiot własności 
jednostki samorządu terytorialnego jej organ wykonawczy -  za zgodą rady albo sejmiku. 
Uchwała Rady Miejskiej w Lipsku będzie stanowiła podstawę do zawarcia umowy 
darowizny w formie aktu notarialnego. Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się 
gruntowa droga wewnętrzna, która służy ogółowi mieszkańców lokalnej społeczności. 
Umożliwia ona połączenie komunikacyjne mieszkańcom miejscowości Daniszów, którzy 
posiadają zlokalizowane wzdłuż przedmiotowej drogi nieruchomości zabudowane, w 
przeważającej większości budynkami mieszkalnymi. W celu przeprowadzenia planowanych 
inwestycji na danym terenie podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. W obecnym 
stanie prawnym Miasto i Gmina Lipsko nie ma możliwości finansowania przedmiotowych 
czynności ze swojego budżetu, ponieważ utrzymanie dróg wewnętrznych należy 
do obowiązków właściciela (zarządcy).

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

Uchwała Nr L/345/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 kwietnia 2018 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na rzecz Miasta i Gminy Lipsko darowizny 
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa określonej jako działka nr 671, 
położonej w obrębie geodezyjnym Walentynów

4) Projekt uchwały w sprawie Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych 
w Lipsku z obowiązku w wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych omówił 
Pan Artur Dygas - Sekretarz Miasta i Gminy Lipsko.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę, która stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu.
Z a ł ą c z n i k
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Uchwała Nr L/346/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie zwolnienia Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych
w Lipsku z obowiązku wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych

5) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania
oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Lipsko dla publicznych i niepublicznych szkół, 
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne 
i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego omówiła Pani Mariola 
Szymczyk Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę, która stanowi załącznik 

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

Uchwała Nr L/347/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 kwietnia 2018 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych 
z budżetu Miasta i Gminy Lipsko dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, 
innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby 
praw ne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

6) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu o projektowanej funkcjo produkcyjno 
usługowej w sołectwie Babilon omówił Pan Grzegorz Kusio - Kierownik Referatu Rozwoju 
Gospodarczego. Środowiska i Mienia Komunalnego .Stwierdził, że w ramach niniejszej 
uchwały za pośrednictwem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu o projektowanej funkcji produkcyjno-usługowej w sołectwie Babilon planuje 
się zabezpieczyć obszar, który Miasto i Gmina Lipsko chce przeznaczyć na cel utworzenia 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gdzie inwestorzy/przedsiębiorcy będą mogli prowadzić 
działalność gospodarczą uzyskując pomoc regionalną w postaci zwolnienia z podatku 
dochodowego (CIT lub PUL) od dochodu uzyskanego z działalności określonej 
w uzyskanym zezwoleniu. Celem zabezpieczenia terenu pod funkcjonowania SSE jest 
przyspieszenie rozwoju regionów poprzez m.in. przyciąganie nowych inwestycji, rozwój 
eksportu i tworzenie nowych miejsc pracy.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę, która stanowi załącznik 

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

Uchwała Nr L/348/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 kwietnia 2018 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu o projektowanej funkcji produkcyjno-usługowej w sołectwie 
Babilon

7) Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 
Lipsko na lata 2018-2026 omówiła Pani Anna Woźniak -  Skarbnik Miasta i Gminy Lipsko. 
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę, która stanowi załącznik

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



Uchwała Nr L/349/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 kwietnia 2018 r. 
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy łapsko na lata 
2018-2026 

Ad. 11

Jelonek Zofia -  Sołtys Sołectwa Długowola Pierwsza poinformowała, ze przy budynku 
Remizy Strażackiej w Długowoli jest pęknięta nawierzchnia asfaltowa, co może powodować 
dalsze uszkodzenia, jak również zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego; zwróciła się 
z prośbą do Burmistrza o poprawienie widoczności w Walentynowie przy kapliczce - 
spowodowanie usunięcie krzewów przez prywatnych właścicieli działek.
Jacek Wielorański — Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko -  poinformował, że pęknięcie 
nawierzchni zostanie niezwłocznie zgłoszone do Powiatowego zarządu Dróg w Lipsku, 
natomiast w sprawie poprawy widoczności pracownicy Urzędu podejmą stosowane działania.

Ad. 13
Przewodniczący Rady Pan Jacek Zając przypomniał radnym, ze 30 kwietnia br. mija 

termin składania oświadczeń majątkowych za rok 2017, jak również na uroczystej sesji w maju 
z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego zostaną wręczone, jak co roku, Nagrody im. Mikołaja 
Oleśnickiego dla uczniów za osiągnięcia w dziedzinie edukacji, twórczości artystycznej, 
upowszechnia kultury.

Ad. 14.
Przewodniczący Rady Pan Jacek Zając stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany 

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

Przewodniczący Rady
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