
Protokół XX/2016 
sesji Rady Miejskiej w Lipsku 

kadencji 2014-2018 
odbytej w dniu 25 stycznia 2016 r. 

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko 
w godzinach 10°° -  l l 15

Ustawowy skład Rady wynosi 15, obecni wszyscy (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,
3. Sosnowski Józef -  Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług 

Komunalnych w Lipsku, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Lipsku,
4. Morgaś Kazimierz -  Radny Rady Powiatowej w Lipsku,
5. Kusio Grzegorz -  Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego, Środowiska 

i Mienia Komunalnego
6. Ronduda Izabela -  Dyrektor Lipskiego Centrum Kultury,
7. Maria Marek -  Dyrektor Przedszkola Publicznego Samorządowego w Lipsku,
8. Magdalena Cieślak -  Dyrektor Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Lipsku,
9. Ewa Sołtysiak -  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Soleckiej,
10. Grażyna Kulpióska -  Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Krępie 

Kościelnej,
11. Władysław Bajkowski -  Redaktor Naczelny „Twojego Radia Lipsko”,
12. 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 ąuorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodniczący przedstawił wnioski Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko 
dot. zmiany porządku obrad dzisiejszej sesji o następującej treści:

Usunięcie z porządku obrad sesji z pkt. 6 ppkt. 6 — „wyrażenia zgody na okres 
10 lat nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 409/12 
o pow. 0,7846 ha położonej w obrębie geodezyjnym Walentynów”

Pan Jacek Wielorański -  Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko wyjaśniając, poinformował, że po 
posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej wpłynęło pismo do Urzędu Miasta i Gminy oferujące 
lepsze warunki dzierżawy. W związku z tym uważa, że należy ponownie przeanalizować 
przedstawione oferty na najbliższych posiedzeniach Komisji w miesiącu lutym.

Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie.



Przewodniczący przedstawił kolejne wnioski o wprowadzenie do porządku obrad sesji:

Wprowadzenie do punktu 6 ppkt.:
1. 9) ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym 

do publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko,
2. 10) ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym 

do publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko,
3. 11) wyrażenia woli przekazania nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 

geodezyjnym Lipsko.

Przewodniczący Rady Pan Jacek Zając poddał pod głosowanie wnioski w kolejności zgłoszenia:

W glosowaniu 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 następujący porządek
posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokółu z obrad sesji z dnia 21 grudnia 2015 r.
3. Przyjęcie protokółu z obrad sesji z dnia 30 grudnia 2015 r.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko na temat działalności w okresie 

od 21 grudnia 2015 r. do 25 stycznia 2016 r.
5. Interpelacje i wnioski radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na rok 2016,
2) Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipsku na rok 2016,
3) Zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na rok 2016,
4) Upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko do złożenia wniosku oraz przyjęcia 

do realizacji przedsięwzięcia pt. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych w Lipsku”,

5) Upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko do złożenia wniosku oraz przyjęcia 
do realizacji przedsięwzięcia pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji 
Lipsko”,

6) Ustalenia wysokości diet dla sołtysów,
7) Ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym

do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko.

8) Ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym
do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko,

9) Ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym
do publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko,

10) Wyrażenia woli przekazania nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 
geodezyjnym Lipsko.

7. Wnioski i zapytania sołtysów.
8. Wolne wnioski.

W glosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli do realizacji zgłoszony wniosek.
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9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad sesji.

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

21 grudnia 2015 r. nie zgłaszając żadnych uwag.

Ad. 3.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli protokół z obrad sesji z dnia 

30 grudnia 2015 r. nie zgłaszając żadnych uwag.

Ad. 4.
Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko Pan Jacek Wielorański przedstawił i omówił 

informację na temat działalności w okresie od 21 grudnia 2015 r. do 25 stycznia 2016 r. 
Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Ad. 5.

Madejski Roman -  zwrócił się z zapytaniem czy przekazanie zalewu na Skarb Państwa będzie 
również obejmowało teren wokół zalewu. Nadmienił, iż to Miasto i Gmina dokonała 
zagospodarowania terenu.
Jacek Wielorański w odpowiedzi -  poinformował, że nastąpi przekazanie całości tj . lustro wody 
wraz z otaczającym terenem i jazem (tamą piętrzącą wodę), celem będzie również odmulenie 
zalewu. Nadmienił, iż Skarb Państwa nie wykazuje zbytniego zainteresowania przejęciem 
terenu wokół zalewu, ponieważ są to dodatkowe koszty utrzymania. Na dzień dzisiejszy nie ma 
szczegółowego zakresu przekazania całości nieruchomości. W momencie uszczegółowienia 
radni niezwłocznie zostaną powiadomieni.
Misiak Włodzimierz -  jeśli jaz będzie przekazany Wojewodzie, wówczas koszty związane 
z remontem będą pokrywane przez Wojewodę?
Jacek Wielorański — w odpowiedzi — poinformował, że na dzień dzisiejszy nie ma 
opracowanego planu remontu, jak również związanych z tym kosztów.

Ad. 6.
Przewodniczący Rady Pan Jacek Zając poinformował, że wszystkie projekty uchwał, 

które znajdują się w porządku obrad sesji zostały szczegółowo omówienie i przeanalizowane na 
posiedzeniach stałych Komisji Rady Miejskiej, które odbyły się w dniach 18 i 20 stycznia
2016r.
1) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu 

pracy Rady Miejskiej w Lipsku na rok 2016, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.

Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr XX/151/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 stycznia 2016 r. 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Lipsku na rok 2016.
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2) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu 
pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipsku na rok 2016, która stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu.

Z a ł ą c z n i k

Uchwala Nr XX/152/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 stycznia 2016 r. 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipsku na rok 
2016.
3) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów 

pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Lipsku na rok 2016, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokółu.

Z a ł ą c z n i k

Uchwala Nr XX/153/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 stycznia 2016 r. 
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Lipsku na rok 
2016.

4) Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Jacek Wielorański -  Burmistrz Miasta 
i Gminy Lipsko poinformował, że w związku z ogłoszeniem naboru w trybie konkursowym 
wniosków o dofinansowanie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020, Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs
nr POIS.2.2.2/1/2015), podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne do złożenia 
wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych w Lipsku”. Termin składania kompletnej dokumentacji aplikacyjnej mija 
29.02.2016 r. Zgodnie z założeniami Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko, a tym samym planowanym naborem wraz z wersją papierową wniosku 
o dofinansowanie należy dostarczyć stosowną uchwałę Rady Miejskiej w Lipsku 
upoważniającą do złożenia dokumentów, a następnie przyjęcia przedsięwzięcia
do realizacji.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie upoważnienia 

Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji 
przedsięwzięcia pt. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Lipsku, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Z a ł ą c z n i k

Uchwala Nr XX/154/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 stycznia 2016 r. 
w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko do złożenia wniosku oraz 
przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pt. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych w Lipsku”.

5) Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko - w związku 
z trwającymi naborami w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie, w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, podjęcie przedmiotowej 
uchwały jest niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko”.



Zgodnie z założeniami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a tym samym 
planowanym naborem wraz z wersją papierową wniosku o dofinansowanie należy dostarczyć 
stosowną uchwałę Rady Miejskiej w Lipsku upoważniającą do złożenia dokumentów, 
a następnie przyjęcia przedsięwzięcia do realizacji.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie upoważnienia 
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji 
przedsięwzięcia pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko”, która 
stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr XX/155/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 stycznia 2016 r. 
w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko do złożenia wniosku oraz 
przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach 
aglomeracji Lipsko”

6) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia diet dla 
sołtysów, która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr XX/156/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 stycznia 2016 r. 
w sprawie ustalenia diet dla sołtysów Gminy Lipsko

7) Przed przystąpieniem do realizacji punktu porządku obrad Przewodniczący Rady Pan Jacek 
Zaiac udzielił głosu radnemu Zenonowi Stępniowi.

Radny poruszył sprawę dotyczącą zmiany ustawy o systemie oświaty dot. zniesienia obowiązku 
szkolnego dla sześciolatków, stwierdził, iż ta zmiana na zasadniczy wpływ na działanie 
placówek oświatowych na naszym terenie, „dzwoni w każde miejsce, gdzie się da”, aby uzyskać 
niezbędne informacje. Zwrócił się do Burmistrza o udzielenie informacji, jaki wpływ będzie 
miała zmiana ustawy o systemie oświaty na działalność szkół na naszym terenie.
W odpowiedzi Burmistrz poinformował, że projekty uchwał, które są na dzisiejszej sesji 
przedstawiane, zgodnie z obowiązującym prawem muszą zostać podjęte przez Radę Miejską. 
Kryteria które są określone w art.20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty są kryteriami 
ustawowymi a organ prowadzący ma obowiązek wypracować swoje kryteria zwane kryteriami 
organu prowadzącego.

Następnie przedstawi i omówił na czym polegają kryteria organu prowadzącego 
poinformował, że w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, 
w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie 
kryteria organu prowadzącego (drugi etap). Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba 
punktów. Stwierdził, że w trudnej sytuacji będzie zarówno Przedszkole w Lipsku, ponieważ 
sześciolatki, które powinny pójść do szkoły zostają zatrzymane, co wiąże się, z tym, że nie 
wszystkie dzieci w młodszym wieku zostaną przyjęte do przedszkoli, również nie ma pracy dla 
nauczycieli klas pierwszych szkół podstawowych w Krępie Kościelnej, Woli Soleckiej 
i Długowoli, ponieważ w wymienionych szkołach nie ma dzieci siedmioletnich do utworzenia 
klas pierwszych. Obecna sytuacja nie jest nieciekawa, szczególnie dla nauczycieli, którym grozi 
utrata pracy, a niekiedy są jedynymi żywicielami rodziny.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia 
kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli



i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę 
Lipsko, która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr XX/157/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 stycznia 2016 r. 
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym 
do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko.

8) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów 
wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokółu.

Z a ł ą c z n i k

Uchwala Nr XX/158/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 stycznia 2016 r. 
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym 
do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko

9) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów 
wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych gimnazjów 
prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokółu.

Z a ł ą c z n i k

Uchwala Nr XX/159/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 stycznia 2016 r. 
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym 
do publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko

10) Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Grzegorz Kusio -  Kierownik Referatu 
Rozwoju Gospodarczego. Środowiska i Mienia Komunalnego. Poinformował, że w dniu 
1 stycznia 2013 r. została zawarta umowa użyczenia części nieruchomości oznaczonej 
nr ewidencyjnym 1894/1 o pow. Ok. 0,60 ha na rzecz Województwa Mazowieckiego — 
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w warszawie, w której powyższy podmiot 
zobowiązał się do wykorzystania nieruchomości w celu utworzenia obwodu drogowego 
w Lipsku pod potrzeby obsługi dróg wojewódzkich. Po 2 latach od podpisania umowy 
tut. Urząd wystosował pismo do MZDW w Warszawie z prośbą o udzielnie informacji 
dot. terminu utworzenia powyższego obwodu. W odpowiedzi otrzymano informację, że taka 
inwestycja wiąże się z dużymi kosztami, o które MZDW nie ma podstaw do wystąpienia 
do zarządu Województwa mazowieckiego o środki finansowe, ponieważ nie posiada praw 
własności do nieruchomości. Proponowaną przez MZDW formą przekazania terenu jest 
darowizna na rzecz Województwa Mazowieckiego.
W uzupełnieniu wypowiedzi Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko stwierdził, że w akcie 

notarialnym zostanie zawarta klauzula, że jeżeli przedmiotowa nieruchomość nie będzie 
wykorzystana na cel jej przeznaczenie wówczas przechodzi na z powrotem na własność Miasta 
i Gminy Lipsko.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu.



Z a ł ą c z n ik

Uchwała Nr XX/160/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 stycznia 2016 r. 
w sprawie wyrażenia woli przekazania nieruchomości niezabudowanej położonej 
w obrębie geodezyjnym Lipsko.

Ad. 7

Szymczyk Teresa -  Sołtys Sołectwa Helenów -  poruszyła sprawę dot. budowy drogi na odcinku 
Kostusin -  Helenów oraz budowę wodociągu w miejscowości Helenów. Złożyła podziękowanie 
dla Pana Kierownika Grzegorza Kusio o udział w wyrównaniu nawierzchni drogi 
w miejscowości Helenów.
Jacek Wielorański -Burmistrz Miasta i Gminy -  poinformował, ze są zabezpieczone w budżecie 
Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016 środki na budowę drogi na odcinku Kostusin-Helenów, 
podpisane porozumienie z Wójtem Gminy Tarłów, wykonanie zadania nastąpi do końca 2016 r. 
Józef Sosnowski -  Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych 
w Lipsku stwierdził, że w budżecie Zakładu zaplanowana jest kwota 200 tys. zł, uzgodnione są 
szczegóły w Wójtem Gminy Solec n/Wisłą w najbliższym czasie przystąpimy do opracowania 
dokumentacji technicznej, w roku bieżącym wodociąg relacji Zemborzyn - Helenów zostanie 
wykonany.

Ad. 10.
Przewodniczący Rady Pan Jacek Zaiac stwierdził, że porządek obrad został 

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

Przewodniczący Rady 

t  Jacek Zając
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