
Protokół LII/2018 
sesji Rady Miejskiej w Lipsku 

kadencji 2014-2018 
odbytej w dniu 25 czerwca 2018 r. 

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko 
w godzinach 10°° -  12J0

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

w Lipsku;
8. Ewa Sołtysiak -  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Soleckiej;
9. Justyna Tomczyk -  Dyrektor Przedszkola Publicznego Samorządowego w Lipsku;
10. Władysław Bajkowski -  Redaktor Naczelny „Twojego Radia Lipsko”;
11. Grzegorz Kusio -  Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Środowiska i Mienia 

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

gospodarczej UMiG;
13. Sołtysi z terenu Gminy Lipsko.
Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

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

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o następującej treści:

Wprowadzenie do pkt. 2 pkt. 3:
3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko na temat swojej działalności w okresie

od 28 maja 2018 r. do 25 czerwca 2018 r.;
Wprowadzenie do pkt. 6 ppkt.:
6) w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Lipsko do organu regulacyjnego;
7) w sprawie wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko;
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli do realizacji wniosek 3.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli do realizacji wniosek 6).
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli do realizacji wniosek 7).
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W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli do realizacji następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z ostatnich obrad sesji tj. z dnia 28 maja 2018 r.
3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z działalności w okresie od 28 maja 2018 r. 

do 25 czerwca 2018 r.
4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Omówienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta 

i Gminy Lipsko za rok 2017;
1) Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko;
2) Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipsku -  zapoznanie z treścią Uchwały 

Nr Ra. 174.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta 
i Gminy Lipsko sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2017;

3) Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipsku -  zapoznanie 
z treścią Uchwały Nr 4/2018 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 16 maja 
2018 r. w sprawie wniosku o absolutorium;

4) Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipsku -  zapoznanie treścią Uchwały 
Nr Ra.231.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z wykonania 
budżetu za rok 2017;

5) Dyskusja
6) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za rok 2017;
7) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 

2017;
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2018-2026;
2) Zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2018;
3) Ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

i mieszkaniach chronionych przez mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko;
4) Ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie 

Miasta i Gminy Lipsko;
5) Ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Lipsko miejsc sprzedaży

i podawania napojów alkoholowych;
6) Przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Lipsko do organu regulacyjnego;
7) Wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko.
7. Wnioski i zapytania sołtysów.
8. Wolne wnioski.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad sesji.

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

z dnia 28 maja 2018 r. nie zgłaszając żadnych uwag.

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

na temat działalności w okresie od 28 maja 2018 r. do 25 czerwca 2018 r.

In f o r m a c j a

1. 28.05.2018 r. -  udział w sesji Rady Miejskiej w Lipsku;
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2. 29.05.2018 r. -  wyjazd do Zwolenia do GDDKiA Rejon Drogowy Zwoleń -  rada 
techniczna budowy chodnika w Maruszowie; rada techniczna w Firmie Kingspan, 
dotycząca budowy obwodu drogowego MZDW na ul. Przemysłowej z udziałem 
Dyrektora Krzysztofa Kowalczyka, dotycząca przeprowadzenia mediów przez plac 
Firmy Kingspan;

3. 30.05.2018 r. -  udział w sesji Rady Powiatu Lipskiego;
4. 3.06.2018 r. -  wręczenie nagród w Bajkowym Pikniku z okazji Dnia Dziecka 

na stadionie miejskim w Lipsku;
5. 4.06.2018 r. -  udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków Stowarzyszenia 

Powiślanka Lipsko;
6. 5.06.2018 r. -  wyjazd do Zwolenia do GDDKiA Rejon Drogowy w Zwoleniu 

-  rozmowy na temat inwestycji i remontów na drodze krajowej nr 79 przechodzącej 
przez Gminę Lipsko;

7. 7.06.2018 r. — wyjazd do Łazisk na uroczystość X-lecia utworzenia Domu 
Środowiskowego w Łaziskach;

8. 8.06.2018 r. -  wyjazd do Radomia -  podpisanie umowy na dofinansowanie drogi 
gminnej Lucjanów-Boży Dar -  II etap przez TFOGR w kwocie 100.000 zł;

9. 14.06.2018 -  wyjazd do warszawy do MZDW -  rada techniczna dotycząca wykonania 
chodnika i remontu drogi wojewódzkiej 747 przez miejscowość Lipa Miklas; wręczenie 
nagród w XXII Przeglądzie Twórczości Dzieci i Młodzieży w kategorii Teatr;

10. 15.06.2018 r. -  wyjazd do GDDKiA Oddział w Warszawie -  rada techniczna dotycząca 
wykonania dokumentacji na przebudowę drogi krajowej nr 79 przez Gminę Lipsko;

11. 16.06.2018 r. — rozdanie nagród w XXII Przeglądzie Twórczości Dzieci i Młodzieży 
w kategorii Taniec;

12. 18.06.2018 r. -  udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Lipsku: 
Komisji Gospodarczej, Finansów, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji 
Kultury, Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa;

13. 19.06.2018 r. -  udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego w Przedszkolu 
Publicznym Samorządowym w Lipsku;

14. 20.06.2018 r. -  udział w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Starostwie 
Powiatowym w Lipsku; udział w debacie o bezpieczeństwie organizowanej przez 
Komendę Powiatową Policji w Lipsku;

15. 21.06.2018 r. -  wyjazd do Radomia -  podpisanie umowy na dofinansowanie Wsparcia 
Rozwoju i Innej Twórczości Kulturalnej Koła Gospodyń Wiejskich z Maruszowa 
na zakup 14 strojów ludowych w kwocie 9.800 zł i wyposażenie Świetlicy Wiejskiej 
OSP w Krepie Kościelnej, jako obiektu oraz miejsca publicznego, pełniącego funkcję 
społeczno-kulturalną w kwocie 10.000 zł; udział w zakończeniu roku akademickiego 
Uniwersytetu III Wieku;

16. 22.06.2018 r. -  udział w zakończeniu roku szkolnego w Gimnazjum im. K.K. 
Baczyńskiego w Lipsku, PSP Wola Solecka, ZPO Krepa Kościelna i PSP Lipsko;

17. 24.06.2018 r. -  udział w Święcie Wiśni i wystawie V Targów Turystycznych.
Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4.

Roman Madejski -  zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza, czy po podjęciu przez Radę
Powiatu Lipskiego uchwały w sprawie wysokiego czynszu dla Samodzielnego Publicznego
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Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku, planu podjąć działania prawne mające na 
celu podważenie podjętej decyzji?
Zenon Stępień -  czy Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipsku był obecny na obradach sesji 
wraz z Burmistrzem?
Burmistrz udzielił odpowiedzi: 
dot. podjęcia działań prawnych
Przede wszystkim Rada Powiatu Lipskiego nie poinformowała Miasta i Gminy Lipsko 
o podjęciu uchwały w sprawie uchwalenia wysokiego czynszu dla Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku. Wystosowane zostało pismo do Radnych 
Rady Powiatu, iż uchwała została podjęta z naruszeniem prawa i zwróciliśmy się 
o skorygowanie błędów prawnych. Błędy zostały skorygowane. Na dzień dzisiejszy nie 
możemy w żaden sposób zakwestionować podjętej przez Radę Powiatu uchwały.
Roman Madejski -  wobec tego, można by stwierdzić, że Miasto i Gmina Lipsko pomogło 
Radzie Powiatu sprostować błędy prawne.
W odpowiedzi Burmistrz poinformował, że zachowując się w ten sposób chcieliśmy pokazać, 
że wyrażamy wolę współpracy, co nie zostało dostrzeżone.
Przewodniczący Rady w odpowiedzi na zapytanie Radnego Stępnia poinformował, ze nie 
uczestniczył w obradach sesji, zaznaczył, że na każde obrady sesji Rady Miejskiej w Lipsku 
zapraszana jest Pani Przewodnicząca Rady Powiatu Lipskiego oraz radni powiatowi z terenu 
Miasta i Gminy Lipsko, i można stwierdzić, że bardzo rzadko korzystają z zaproszeń.
Roman Madejski stwierdził, że do reprezentowania Rady Miejskiej w Lipsku na zewnątrz jest 
Przewodniczący Rady a nie Burmistrz.
Zenon Stępień -  jako radny z wieloletnim doświadczeniem stwierdza, że radę na zewnątrz 
reprezentuje przewodniczący, przytoczył podejmowane działania ma rzecz Lipska 
z poprzednich kadencji, min. starania o utworzenie Powiatu Lipskiego, gdzie ówczesny 
Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący brali udział we wszystkich niezbędnych 
rozmowach w tej kwestii oraz licznych wyjazdach do władz centralnych.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Józefowi Sosnowskiego -  Wiceprzewodniczącemu 
Rady Powiatu Lipskiego, który stwierdził, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym 
przewodniczący rady organizuje pracę rady, nie ma zapisu że ją  reprezentuje.
Andrzej Barański -  uważa, że Rada Powiatu Lipskiego podejmując uchwałę ww. sprawie nie 
kierowała się dobrem społecznym, oraz zaistniałym faktem w postaci przekazania na rzecz 
Powiatu Lipskiego min. budynku po byłej Szkole Podstawowej w Szymanowie na potrzeby 
utworzenia ośrodka resocjalizacji dla młodzieży, przekazania działki, dofinansowywania 
modernizacji dróg i ulic powiatowych.
Ad. 5.
1) Burmistrz Pan Jacek Wielorański omówił sprawozdanie finansowe i sprawozdanie 

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za rok 2017.
Plan określał:

dochody w wysokości 36.546.560zł, 
wydatki w wysokości 35.865.260zł.

W wyniku dokonanych zmian:
plan dochodów wynosił 40.571.943zł, 
plan wydatków wynosił 43.724.847zł.

Dochody wykonano w kwocie 40.347.528,24zł, wydatki wykonano w kwocie 39.239.154,06zł.
Dochody ogółem zrealizowano w 99,45%, w tym dochody bieżące w 99,87%, dochody 

majątkowe w 92,67%.



Podstawowe dochody podatkowe Miasta i Gminy zostały wykonane w kwocie 
14.265.302,51 zł.

Wykonane podstawowe dochody podatkowe za rok 2017 stanowią 35,36% ogólnych 
dochodów Miasta i Gminy za rok 2017. W porównaniu do roku 2016 wykonanie podstawowych 
dochodów podatkowych wzrosło o 6,84%, tj. o kwotę 913.646,02zł. Zasadniczy wpływ 
na poziom zrealizowanych dochodów posiadały udziały w podatku dochodowym od osób 
fizycznych.
Podatek od nieruchomości jest drugim, co do wielkości źródłem dochodów własnych gminy.

Poza podstawowymi dochodami podatkowymi Miasto i Gmina uzyskała dochody 
własne w kwocie 3.339.231,39 zł

W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego plan dochodów bieżących 
na rok 2017 wynosił kwotę 38.172.771 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 38.124.109,75zł, 
tj. w 99,87%o. W porównaniu do roku 2016 dochody bieżące zrealizowano w kwocie 
wyższej o 407.386,32zł.

W roku 2017 realizacja dochodów bieżących, w poszczególnych działach klasyfikacji 
budżetowej, odbyła się bez znacznych odchyleń od planu.

Niższe niż plan wykonanie dochodów z tytułu: pobieranych opłat za korzystanie 
z przystanków autobusowych, pobieranych od przewoźników na podstawie ustawy 
o publicznym transporcie zbiorowym, opłaty eksploatacyjnej wynika z szacunkowego ich 
zaplanowania na podstawie wykonania tych dochodów w latach poprzednich.

W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego, plan dochodów 
majątkowych na rok 2017 wynosił 2.399.172zł. Dochody zrealizowano w kwocie
2.223.418,49zł,tj. w 92,67%.

W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego, plan wydatków bieżących 
na rok 2017 wynosił 35.344.383zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 33.594.764,87zł, 
tj. w 95,05%). W porównaniu do roku 2016 wydatki bieżące wykonano w kwocie wyższej
0 1.546.16 l,07zł.

Tak znaczny wzrost wydatków bieżących wynika głównie z realizacji zadań z zakresu 
pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 
świadczeń wychowawczych.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w 95,97%>,
tj. w kwocie 14.653.963,37zł, co stanowi 43,62%> wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki na dotacje bieżące z budżetu Miasta i Gminy wykonano w 98,28%,
tj. w kwocie 1.258.437,26zł, co stanowi 3,75% wykonanych wydatków bieżących.

Burmistrz stwierdził, że realizując budżet w roku 2017 kierował się zasadą celowości, 
legalności, gospodarności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu mieniem publicznym.

Zwrócił się do radnych o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017
1 udzielenie absolutorium za rok 2017.
2) Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipsku Pan Jacek Zając odczytał treść Uchwały 
Nr Ra. 174.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 
20 kwietnia w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko 
sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2017. § 1 ww. uchwały brzmi” Przedłożone przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017 opiniuje 
się pozytywnie” (uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
3) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipsku Pan Andrzej Barański

odczytał treść Uchwały Nr 4/2018 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipsku z dnia
16 maja 2018 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium. Poinformował, że na
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posiedzeniu w dniu 16 maja 2018 r., rozpatrując materiały dotyczące procedury 
absolutoryjnej Komisja Rewizyjna dopełniła wszelkich czynności określonych 
w art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i ocenia 
przedłożone przez Burmistrza sprawozdania jako kompletne, rzetelne i przejrzyste. 
Dane zawarte w przedstawionym sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu Miasta 
i Gminy Lipsko za 2017 r. są zgodne ze sprawozdaniem finansowym oraz uchwałą 
budżetową na rok 2017, po dokonanych zmianach. Stwierdził, że na podstawie analizy 
Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia wykonanie budżetu za rok 2017. Zdaniem 
Komisji powyższe ustalenia dają podstawę do wystąpienia do Rady Miejskiej w Lipsku 
z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium za 2017 r. 
Na posiedzeniu było obecnych 5 członków Komisji, na regulaminową liczbę 5. 
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Lipsku wnioskuje o udzielenie absolutorium dla 
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko za rok 2017; wniosek stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu.

4) Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipsku Pan Jacek Zając odczytał treść Uchwały 
Nr Ra.231.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej 
rady Miejskiej w Lipsku w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z wykonania 
budżetu za rok 2017. § 1 ww. Uchwały brzmi: „Pozytywnie opiniuje się wniosek 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipsku w sprawie udzielenia Burmistrzowi 
absolutorium z wykonania budżetu za rok 2017”.

5) Przewodniczący Wspólnego Posiedzenia Komisji odbytego w dniu 18 czerwca 2018 r. 
Pan Michał Patyk poinformował, że na posiedzeniu członkowie obydwu stałych 
Komisji jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017 
i wnioskują o udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko za rok 
2017.

6) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia 
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Miasta i Gminy Lipsko za rok 2017, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.

Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr LII/355/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za rok 2017;

7) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017, która stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu.

Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr LII/356/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017

Ad. 6.

1) Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Pani Anna Woźniak -  Skarbnik Miasta i Gminy 
Lipsko. Radni nie zgłosili uwag.
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W głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2018-2026, która stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu.

Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr LII/357/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 czerwca 2018 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko 
na lata 2018-2026

2) Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 
2018 omówił Pan Jacek Wielorański -  Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko:

W ramach dochodów wprowadzono:
dochody bieżące w kwocie 9.639zł, z tytułu refundacji poniesionych w roku 2017 
wydatków związanych z realizacją projektu unijnego pn. „Opracowanie Programu 
Rewitalizacji Gminy Lipsko”,
dochody majątkowe w kwocie 56.800zł, z tytułu dotacji celowej pozyskanej w ramach 
Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze 
wielopokoleniowym -  Otwarte Strefy Aktywności (OSA) na realizację zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa trzech obiektów sportowo-rekreacyjnych OSA”. Obiekty 
zlokalizowane będą w Lipsku przy ulicach: Zwoleńska, Śniadeckiego i Partyzantów. 
Zmieniono klasyfikację budżetową dotyczącą dotacji celowej 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.OOOzł z § 6630 na § 6610,
W ramach wydatków bieżących dokonano:
zwiększenia planu wydatków związanych z utrzymaniem ulic i dróg gminnych o kwotę 
50.000zł,
zwiększenia planu wydatków na bazę sportowo - rekreacyjną o kwotę 12.500zł, w tym 
na:
utrzymanie stadionu miejskiego w Lipsku lO.OOOzł ( podlewanie murawy na płytach 
stadionu),
konieczne remonty urządzeń zabawowych na placach zabaw będących własnością 
Miasta i Gminy Lipsko o kwotę 2.500zł.
wprowadzenia planu wydatków związanych z organizacją biegu na dystansie 10 km 
zaplanowanego do przeprowadzenia w czasie obchodów Dni Lipska w kwocie lO.OOOzł, 
zwiększenia planu wydatków związanych z organizacją Dni Lipska o kwotę 33.000zł, 
zwiększenia kwoty wydatków na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu 
kultury i ekologii o kwotę 13.999zł. Dotacje przyznane będą na podstawie Ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Pozostałe zmiany w wydatkach bieżących wynikają z bieżącej działalności.
W ramach wydatków majątkowych:
zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia 
ulicznego w ulicy Śniadeckiego w Lipsku o kwotę lOO.OOOzł. Środki planuje się 
przeznaczyć na wykonanie robót budowlanych,
zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Budowa linii oświetlenia 
ulicznego w Lipsku przy ulicy Sosnowej” o kwotę 30.000zł. Środki planuje się



przeznaczyć na częściowe wykonanie robót budowlanych obejmujących: ułożenie kabla 
zasilającego , ustawienie trzech słupów oraz montaż czterech opraw oświetleniowych, 
zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja oświetlenia 
ulicznego w mieście i gminie Lipsko” o kwotę 35.000zł. Środki planuje się przeznaczyć 
na wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego na Osiedlu Solecka I i II 
w Lipsku,
wprowadzono środki w wysokości 25.000zł na wykonanie monitoringu placów zabaw 
na terenie Zespołu Placówek Oświatowych w Długowoli,
wprowadzono zadanie pn. „Budowa trzech obiektów sportowo-rekreacyjnych OSA”. 
Zadanie realizowane będzie w ramach edycji Programu rozwoju małej infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym -  Otwarte Strefy Aktywności. 
Dofinansowanie środkami budżetu Państwa 56.800zł,
wprowadzono zadanie pn. „Rozbudowa stadionu miejskiego w Lipsku”. Planowany 
wydatek w kwocie 30.000zł dotyczący usługi opracowania dokumentacji technicznej 
pod planowaną w przyszłości inwestycję polegającą na: modernizacji górnej płyty 
boiska poprzez wykonanie automatycznego nawodnienia, poszerzenie zachodniej 
trybuny boiska piłkarskiego, wykonanie północnej trybuny dolnej płyty boiska, 
wykonanie bieżni lekkoatletycznej wokół dolnej płyty boiska, wykonanie dwóch studni 
głębinowych na potrzeby obsługi systemów automatycznego nawadniania dolnej 
i górnej płyty boiska, wykonanie piłkochwytów górnej płyty boiska, wykonanie 
ogrodzenia dolnej płyty boiska w celu przystosowania pola gry do wymogów 
licencyjnych Polskiego Związku Piłki Nożnej. Źródłem pokrycia wydatków nie 
mających pokrycia w planowanych dochodach będą wolne środki w wysokości 
422.072zł. Przychody z tytułu wolnych środków zwiększono o kwotę 422.072zł 
i wynoszą po zmianie 4.541.882zł;
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2018, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.

Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr LII/358/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 czerwca 2018 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2018;

3) Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko 
omówiła Pani Barbara Rutkowska -  Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Lipsku. Poinformowała, że zgodnie z art. 17 ust.l pkt. 12 i ust.2 pkt. 3 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.) 
do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy prowadzenie i zapewnienie 
miejsc w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia. Mieszkanie chronione jest formą 
pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów 
do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówkach zapewniających 
całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego 
funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. Zgodnie z art.97 ust.5 
ustawy o pomocy społecznej Rada Gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań 
własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 
i mieszkaniach chronionych. Przewiduje się, że przyjęcie w/w regulacji nie spowoduje 
zwiększenia potrzeb finansowych na bieżącą działalność ośrodka. Zadanie wskazane w w/w



uchwale jest zadaniem własnym o charakterze obowiązkowym i będzie realizowane 
w ramach posiadanych środków własnych określonych w budżecie.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 
chronionych mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.
Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr LII/359/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 czerwca 2018 r.
w' sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko

4) Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Lipsko omówiła Pani Monika Chmielnicka -  
Inspektor ds. pracowniczych, społecznych i ewidencji działalności gospodarczej UMiG. 
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę, która stanowi załącznik 

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

Uchwała Nr LII/360/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na
terenie Miasta i Gminy Lipsko

5) Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Lipsko 
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych omówiła Pani Monika Chmielnicka -  
Inspektor ds. pracowniczych, społecznych i ewidencji działalności gospodarczej UMiG. 
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę, która stanowi załącznik 

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

Uchwała Nr LII/361/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 czerwca 2018 r. 
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Lipsko miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;

6) Projekt uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Lipsko do organu 
regulacyjnego omówił Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług 
Komunalnych w Lipsku Pan Józef Sosnowski. Radni nie zgłosili uwag do projektu 
uchwały.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie przekazania projektu 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta 
i Gminy Lipsko do organu regulacyjnego, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr LII/362/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 czerwca 2018 r. 
w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Lipsko do organu regulacyjnego;

7) Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta i Gminy 
Lipsko omówił Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipsku Pan Jacek Zając. Poinformował,
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że w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2018 r. rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 936) należy dostosować wynagrodzenie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko 
do zapisów wynikających z tego rozporządzenia. Rozporządzenie przewiduje obniżenie 
wynagrodzenia zasadniczego. Radni zaproponowali wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 
4.700 zł, pozostałe składniki wynagrodzenia zostały utrzymane na dotychczasowych 
zasadach. Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie wynagrodzenia 

miesięcznego dla Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.
Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr LII/363/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 czerwca 2018 r. 
w sprawie wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko;

Ad. 8.
Przewodniczący Rady Pan Jacek Zając odniósł się do pisma Stowarzyszenia 

Pszczelarzy Ziemi Lipskiej w sprawie podjęcia uchwały określającej godziny stosowania 
środków ochrony roślin tj. od godziny 1900 do godziny 500 rano. Stwierdził, że Rada Miejska 
w Lipsku nie ma uprawnień do ingerowania w sprawy, które regulują powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa. Kwestie stosowania przez rolników oprysków regulują przepisy 
rangi ustawowej tj. ustawa o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 50) oraz wydawane na podstawie upoważnień rozporządzenia. Art. 76 pkt. 18-20 ww. 
ustawy określa kary grzywny dla osób, które naruszają przepisy prawa min. stosują środki 
ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia zwierząt. W przypadku naruszeń 
osoba może zawiadomić Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa lub 
wezwać Policję. Jednakże mając na uwadze troskę o zdrowie i Zycie pszczół, które 
są niezbędne w naszym systemie gospodarki rolnej, sadowniczej, ogrodniczej Rada Miejska 
w Lipsku postanowiła wystosować apel do mieszkańców Gminy Lipsko o następującej treści:

„ Na p o d sta w ie  § 2 5  ust. 2  pk t. 4 S ta tu tu  M iasta i Gminy Lipsko, R ada M iejska 
w  Lipsku zw raca  się  z  apelem  do m ieszkańców  Gminy Lipsko o nie stosow anie  środków  
ochrony roślin w  czasie  lotów pszczół. S tow arzyszen ie  P szczelarzy  Ziemi Lipskiej 
zwróciło się  do R ady  M iejskiej w  L ipsku  z  prośbą  o pom oc w  kw estii ochrony pszczół.

Mając na u w a d ze  troskę o zdrow ie i życie  pszczół, które są  n iezbędne w  naszym  
system ie  gospodarki rolnej, sadow niczej, ogrodniczej, apelujem y o stosow anie  środków  
ochrony roślin po ustan iu  lotu p szczó ł tj. od godziny 19 00 do godziny  5°° rano.
B ędziem y w dzięczn i za  przyjęcie naszego apelu. J e s te śm y  przekonani, że  p rzy  dobrej 
woli m ożna pogodzić w spólne interesy, to zn a czy  chronić ginące p szczo ły  i w ykonyw ać  
z  p e łn ym  sku tk iem  zabiegi ochrony roślin (opryski)’’.

Zwrócił się do Sołtysów Sołectw, aby z chwilą otrzymania treści apelu wywiesili 
na tablicach ogłoszeń w swoich Sołectwach, jak również informowali o tym fakcie 
mieszkańców.

Andrzej Nowak zwrócił się do Burmistrza o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1) Czy istnieje możliwość udzielenia stypendium dla paraolimpijczyka z Tomaszówki?
2) Jeśli w roku bieżącym, nie będzie możliwości dokończenia drogi w Daniszowie, 

czy będzie możliwość przeniesienia środków na dokończenie odcinka drogi 
w Tomaszówce?

3) Czy Miasto i Gmina posiada mieszkania socjalne?
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Burmistrz w odpowiedzi:
1) Zainteresowany złożył podanie, obecnie poddajemy analizie aspekty prawne w jaki 

sposób możemy go wesprzeć;
2) Nie ma takiej możliwości, i nie ma też środków na wykonanie odcinka drogi 

w Tomaszówce;
3) Przy Burmistrzu Miasta i Gminy Lipsko powołana jest Komisji Mieszkaniowa, która 

przydziela mieszkania socjalne, jeśli są wolne. Nie ma wolnych mieszkań socjalnych na 
terenie Miasta i Gminy Lipsko.

Włodzimierz Marek -  poinformował, że przy budowie kanalizacji w Babilonie został 
zdewastowany asfalt na drodze, w związku z czym należy w przyszłorocznym budżecie ująć 
środki na jego poprawę;
Burmistrz w odpowiedzi -  wykonawca jest zobowiązany do naprawienia wyrządzonych szkód, 
mamy na to gwarancję;
Andrzej Barański -  zwrócił się z zapytaniem -  na jakim etapie jest budowa wodociągu 
Leszczyny -  Huta - Maziarze?
Burmistrz w odpowiedzi -  obecnie wykonywana jest dokumentacja;
Wiesław Nobis - Sołtys Sołectwa Babilon -  poinformował, że obecnie są osoby zainteresowane 
przyłączeniem do kanalizacji, a nie byli ujęci w planie, gdyż wcześniej z różnych przyczyn nie 
wyrazili zgody na przyłączenie, czy w obecnej sytuacji będą mieli taką możliwość?
Burmistrz -  w odpowiedzi -  na dzień dzisiejszy ta sprawa jest rozważana, w jaki sposób 
ją  rozwiązać.
Mirosława Jabłońska -  zwróciła się o wyremontowanie huśtawki na placu zabaw na osiedlu 
Solecka
Burmistrz w odpowiedzi -  w najbliższym czasie zostanie wyremontowana, obecnie nie mamy 
pracowników robót publicznych;

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

Ad. 10.
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