
Rada Miejska w Lipsku

Protokół Nr VIII/2019

VIII Sesja w dniu 18 marca 2019
Obrady rozpoczęto 18 marca 2019 o godz. 10:00, a zakończono o godz. 13:26 tego 
samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków.

Obecni:
1. Andrzej Barański
2. Mirosława Urszula Jabłońska
3. Cezary Krukowski
4. Marcin Lenart
5. Jan Zbigniew Łepecki
6. Andrzej Łyjak
7. Roman Madejski
8. Włodzimierz Marian Marek
9. Włodzimierz Adam Misiak
10. Andrzej Nowak
11. Michał Hubert Patyk
12. Iwona Bożena Przepiórka
13. Łukasz Sajdak
14. Marian Szymczyk
15. Witold Józef Wypchło

Udział w sesii wzięli:

1. Jacek Wielorański -  Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko;
2. Artur Dygas -  Sekretarz Miasta i Gminy Lipsko, Członek Zarządu Powiatu Lipskiego;
3. Jan Cyran -  Radny Rady Powiatu Lipskiego;
4. Jerzy Pasek -  Radny Rady Powiatu Lipskiego;
5. Izabela Ronduda -  Dyrektor Lipskiego Centrum Kultury;
6. Józef Sosnowski -  Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych 

w Lipsku; Przewodniczący Rady Powiatu Lipskiego;
7. Barbara Rutkowska -  Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Lipsku;
8. Wanda Gozdur — Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej w Lipsku;
9. Mirosław Łojek -  Przewodniczący Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku;
10. Justyna Tomczyk -  Dyrektor Przedszkola Publicznego Samorządowego w Lipsku;
11. Magdalena Cieślak -  Dyrektor Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Lipsku:
12. Anita Wróbel -  Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Długowoli;
13. Grażyna Kulpińska -  Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej;
14. Grzegorz Kusio -  Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego, Środowiska i Mienia 

Komunalnego;
15. Koło Gospodyń Wiejskich z Maruszowa w składzie osobowym:
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1) Iwona Przepiórka;
2) Zofia Kędziora;
3) Elżbieta Kwaśnik;
4) Halina Morgaś;
5) Janina Mazur;
6) Zofia Stolarek;
7) Zofia Kosiak;
8) Jadwiga Bernat;
9) Grażyna Mosek;
10) Leokadia Przepiórka; 
1 l)E w a Patyk

1. Otwarcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Pan Marcin Lenart dokonał otwarcia obrad sesji witając wszystkich 
obecnych. Przewodniczący poinformował, że w dzisiejszych obradach uczestniczą Panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich z Maruszowa, który przyszły podziękować Burmistrzowi 
i Radnym za zakup strojów ludowych. Zaznaczył, że Miasto i Gmina Lipsko pozyskała środki 
na ten cel z Samorządu Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący udzielił głosu 
Paniom z Koła Gospodyń, które poprzez przyśpiewki ludowe podziękowały władzom Miasta 
i Gminy Lipsko za pozyskanie środków na zakup strojów ludowych.
2. Stwierdzenie kworum.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipsku Pan Marcin Lenart 
stwierdził kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Przewodniczący na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy wniósł wniosek o wycofanie 
z porządku obrad sesji ppkt. d) z pkt. 11 tj.: „podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia 
zmian w Uchwale Nr III/l4/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 10 grudnia 2018 r. 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2019-2026: 
Głosowano w sprawie:
Wniosek Burmistrza - wycofanie z porządku obrad ppkt. d) z pkt. 11.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne:
ZA (14)
Andrzej Barański, Mirosława Urszula Jabłońska, Cezary Krukowski, Marcin Lenart, Jan 
Zbigniew Łepecki, Andrzej Łyjak, Roman Madejski, Włodzimierz Adam Misiak, Andrzej 
Nowak, Michał Hubert Patyk, Iwona Bożena Przepiórka, Łukasz Sajdak, Marian Szymczyk, 
Witold Józef Wypchło 
NIEOBECNI (1)
Włodzimierz Marian Marek
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek dzisiejszych obrad po zmianach.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne:
ZA (14)
Andrzej Barański, Mirosława Urszula Jabłońska, Cezary Krukowski, Marcin Lenart, Jan 
Zbigniew Łepecki, Andrzej Łyjak, Roman Madejski, Włodzimierz Adam Misiak, Andrzej 
Nowak, Michał Hubert Patyk, Iwona Bożena Przepiórka, Łukasz Sajdak, Marian Szymczyk, 
Witold Józef Wypchło 
NIEOBECNI (1)
Włodzimierz Marian Marek
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3. Przyjęcie protokołów z obrad sesji tj.:
a) Protokół V/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. ;
Głosowano w sprawie:
Przyjęcia Protokołu V/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne:
ZA (14)
Andrzej Barański, Mirosława Urszula Jabłońska, Cezary Krukowski, Marcin Lenart, Jan 
Zbigniew Łepecki, Andrzej Łyjak, Roman Madejski, Włodzimierz Adam Misiak, Andrzej 
Nowak, Michał Hubert Patyk, Iwona Bożena Przepiórka, Łukasz Sajdak, Marian Szymczyk, 
Witold Józef Wypchło 
NIEOBECNI (1)
Włodzimierz Marian Marek
b) Protokół VI/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r.;
Głosowano w sprawie:
Przyjęcia Protokołu VI/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r.;.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne:
ZA (14)
Andrzej Barański, Mirosława Urszula Jabłońska, Cezary Krukowski, Marcin Lenart, Jan 
Zbigniew Łepecki, Andrzej Łyjak, Roman Madejski, Włodzimierz Adam Misiak, Andrzej 
Nowak, Michał Hubert Patyk, Iwona Bożena Przepiórka, Łukasz Sajdak, Marian Szymczyk, 
Witold Józef Wypchło 
NIEOBECNI (1)
Włodzimierz Marian Marek
c) Protokół VII/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.;
Glosowano w sprawie:
Przyjęcia Protokołu VII/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.;.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne:
ZA (14)
Andrzej Barański, Mirosława Urszula Jabłońska, Cezary Krukowski, Marcin Lenart, Jan 
Zbigniew Łepecki, Andrzej Łyjak, Roman Madejski, Włodzimierz Adam Misiak, Andrzej 
Nowak, Michał Hubert Patyk, Iwona Bożena Przepiórka, Łukasz Sajdak, Marian Szymczyk, 
Witold Józef Wypchło 
NIEOBECNI (1)
Włodzimierz Marian Marek
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko na temat swojej działalności w okresie 
od 21 stycznia 2019 r. do 18 marca 2019 r.

Informacja
1. 21.01.2019 r. -  sesja Rady Miejskiej w Lipsku;
2. 22.01.2019 r. -  spotkanie w Sołectwie Katarzynów -  wybory Sołtysa;
3. 23.01.2019 r. -  udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Lipsku;

- sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Lipsku;
- spotkanie w Sołectwie Małgorzacin -  wybory Sołtysa;

4. 24.01.2019 r. -  spotkanie w Sołectwie Lucjanów -  wybory Sołtysa;
- spotkanie w Sołectwie Lipa Miklas -  wybory Sołtysa;
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5. 25.01.2019 r. -spotkanie w Sołectwie Śląsko -  wybory Sołtysa;
6. 28.01.2019 r. -  wyjazd do Zwolenia -  spotkanie z Panią Teresą Materek -  kierownikiem, 

w sprawie przebudowy drogi krajowej 79 na odcinku od Lipska do granicy Województwa 
Świętokrzyskiego i przebudowy przejścia przez Lipsko;
- udział w sesji Rady Powiatu Lipskiego;
- spotkanie w Sołectwie Boży Dar -  wybory Sołtysa;
- spotkanie w Sołectwie Nowa Wieś -  wybory Sołtysa;

7. 29.01.2019 r. -  spotkanie w Sołectwie Leopoldów -  wybory Sołtysa;
8. 30.01.2019 r. -  spotkanie w Sołectwie Wiśniówek -  wybory Sołtysa;
9. 31.01.2019 r. -  udział w uroczystości 15-lecia Warsztatów Terapii zajęciowej w Lipsku;
10. 2.02.2019 r. -  udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym OSP w Krępie Kościelnej;
11. 5.02.2019 r. -  udział w spotkaniu organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Lipsku 

dotyczące współpracy i pomocy dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Lipsku;

12. 6.02.2019 r. -  spotkanie w Sołectwie Maruszów -  wybory Sołtysa;
13. 7.02.2019 r. -  udział w uroczystości 18 lat powstania „Twojego Radia Lipsko”;
14. 8.02.2019 r. -  spotkanie w Sołectwie Helenów -  wybory Sołtysa;
15. 9.02.2019 r. -  spotkanie w Sołectwie Długowola Pierwsza -  wybory Sołtysa;
16. 15.02.2019 r. -  udział w zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej Zwoleńska 12/16B;
17. 20.02.2019 r. -  udział w Komisji Rewizyjnej rady Miejskiej w Lipsku;
18. 21.02.2019 r. -  wyjazd do Warszawy do MZDW -  rada techniczna dotycząca 

dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej 754 przez miejscowość Wola Solecka 
Pierwsza od skrzyżowania z droga powiatową od Lipska do zjazdu na drogę gminną w 
kierunku Wólki;

19. 23.02.2019 r. -  udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym OSP w Lipsku;
20. 24.02.2019 r. -  otwarcie XIX Turnieju Piłkarskiego „W Poszukiwaniu Talentu 

Piłkarskiego” klas 4-6 szkół podstawowych;
21. 27.02.2019 r. -  udział w sesji Rady Powiatu Lipskiego; Burmistrz stwierdził, że na 

obradach sesji Przewodniczący Rady Powiatu nie udzielił mu głosu. Był zdziwiony, 
ponieważ na poprzedniej sesji głos został mu udzielony. Został poinformowany również, 
że chęć zabrania głosu na sesji należy zgłaszać Przewodniczącemu przed obradami, nie 
uzyskał informacji w jakim akcie jest to zapisane aby mógł się zapoznać. Tego typu 
sytuacja J e s t  co najmniej dziwna”.

22. 28.02.2019 r. -  udział w sesji Rady Miejskiej w Lipsku;
23. 1.03.2019 r. -  udział w uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych;
24. 2.03.2019 r. -  Otwarcie i wręczenie nagród XIX Turnieju Piłkarskiego w „Poszukiwaniu 

Talentu Piłkarskiego” klas 7-8 szkól podstawowych i gimnazjum;
25. 5.03.2019 r. -  spotkanie z mieszkańcami Katarzynowa dotyczące wykonania remontu 

drogi;
- spotkanie z mieszkańcami Walentynowa, Śląska i Daniszowa dotyczące zmiany 
koncepcji przebudowy drogi krajowej nr 79 przez te miejscowości;

26. 6.03.2019 r. - udział w Powiatowej Radzie Rynku Pracy;
- udział w spotkaniu sprawozdawczo-wyborczym klubu sportowego „Powiślanka”
Lipsko;

27. 7.03.2019 r. - spotkanie z Kołem Gospodyń Wiejskich w Maruszowie;
- udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym OSP w Długowoli Pierwszej;

28. 11.03.2019 r. -  w posiedzeniu Komisji Kultury, Oświaty, Opieki Społecznej i 
Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Lipsku;
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29. 12.03.2019 r. -  spotkanie z Panem Marcinem Sałkiem -  przedstawicielem Polskiej Spółki 
Gazowniczej w sprawie realizacji inwestycji polegającej na budowie stacji regazyfikacji 
na ul. Przemysłowej;

30. 13.03.2019 r. -  wyjazd do Warszawy spotkanie z Panem Łasicą -  Mazowieckim 
Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie dotyczące pozyskania 
dofinansowania na zakup średniego samochodu pożarniczego do OSP Maruszów;

31. 14.03.2019 r. -  udział w posiedzeniu Komisji Gospodarczej, Finansów, Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lipsku;
- udział w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Starostwie Powiatowym w 
Lipsku;
- wręczenie nagród w Konkursie Recytatorskim organizowanym przez LCK;

32. 15.03.2019 r. -  wyjazd do Bałtowa do LGD Krzemienny Krąg -  spotkanie informacyjne 
dotyczące pozyskiwania środków;

33. 16.03.2019 r. -  otwarcie i wręczenie pucharów w II Otwartych Mistrzostwach Oyama 
Karate o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko.

Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W dyskusji wzięli udział:

Włodzimierz Misiak -  zwrócił się do Burmistrza o informację, co zostało ustalone na 
spotkaniu z Wspólnotą Mieszkaniową Zwoleńska 12/16B. Według jego wiedzy mieszkańcy 
Wspólnoty mieli poruszyć sprawę budowy garaży.
Jacek Wielorański -  w odpowiedzi -  poinformował, że spotkanie dotyczyło zupełnie innych 
tematów, poruszane zostały tematy dotyczące działalności Wspólnoty. Posiada informację, 
że między dwoma Wspólnotami istnieje spór na temat budowy garaży, jednakże nie był 
on omawiany. Ponadto stwierdził, że jeżeli Pan Radny zainteresowany jest treściami 
korespondencji między dwoma Wspólnotami dot. budowy garaży Referat RGS ją  udostępni. 
Burmistrz poinformował, że nie jest w stanie udzielić szczegółowych informacji na temat tego 
sporu.
Radny Włodzimierz Misiak podziękował za zamontowanie napowietrznych urządzeń do 
ćwiczeń w ramach programu Otwarte Strefy Aktywności na osiedlu Śniadeckiego 
dofinansowanego przez Ministra Sportu oraz postawienie znaku drogowego lustro na ulicy 
Śniadeckiego, który znacznie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców osiedla szpitalnego 
Burmistrz poinformował, że plac zabaw przy Przedszkolu w Lipsku, będzie placem ogólno 
dostępnym dla wszystkich mieszkańców. Na dzień dzisiejszy nie została tylko ustalona 
godzina, do której będzie czynny.
Roman Madejski -  zwrócił się z prośbą o poszerzenie informacji na temat sesji Rady Powiatu, 
na której były omawiane sprawy Szpitala w Lipsku. W Twoim Radio Lipsku, w tym temacie 
są różne komentarze, a mieszkańcy chcieliby poznać stan faktyczny.
Jacek Wielorański -  poinformował, że była to nadzwyczajna sesja Rady Powiatu i dotyczyła 
przesunięć środków z budżetu Rady Powiatu na rzecz szpitala. Burmistrz oznajmił, że na 
dzisiejszych obradach uczestniczą Radni Rady Powiatu Lipskiego wraz z Panem 
Przewodniczącym i na ten temat mogą udzielić szczegółowych informacji. Główną przyczyną 
dla, której poszedł na obrady sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu, było jego rozczarowanie 
wypowiedzią Pana Sławomira Śmieciucha w Twoim Radiu Lipsko i chciał to sprostować, 
a mianowicie „bo podobno kłamię, mówię nieprawdę, że w Lipsku od 1 kwietnia nie będzie 
w karetce jeździł lekarz i karetka specjalistyczna będzie zlikwidowana. Jeżeli ktokolwiek 
kłamie to na pewno nie ja”. Istotnie Burmistrz potwierdził, że tak powiedział na spotkaniu 
w Maruszowie. Poinformował również, że Pan Sławomir Śmieciuch podpisał wniosek 
do Wojewody Mazowieckiego o likwidację karetki specjalistycznej, w której jeździł lekarz.
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Jest zaniepokojony, jak faktycznie będzie wyglądało teraz bezpieczeństwo zdrowotne przede 
wszystkim dla naszych mieszkańców. Faktem jest, że będzie tylko przeliczeniowo 1,5 karetki, 
w której będą jeździć ratownicy medyczni. W tej sprawie chciał zabrać głos na obradach sesji 
Rady Powiatu, jak również chciał aby Pan Sławomir Smieciuch przeprosił go, ponieważ nie 
on powiedział nieprawdę, taki wniosek o likwidację karetki złożył Pan Sławomir Smieciuch. 
Poinformował, że karetki specjalistyczne są w Iłży, Puławach, Kozienicach obsługuje nas 
Ostrowiec i Opole Lubelskie. Szpital straci na kontrakcie, ponieważ nie otrzyma środków 
z NFZ, w związku z tym jaki był cel likwidacji karetki specjalistycznej. Problem będzie 
również, kiedy będzie wypadek śmiertelny kto pojedzie do wypadku i kto stwierdzi zgon. 
Według przedstawionej na sesji argumentacji w ciągu 12 godzin powinien dojechać lekarz 
i stwierdzić zgon. Według jego wiedzy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej nie ma 
obowiązku w takim przypadku stwierdzenia zgonu, ponieważ najpierw musi zabezpieczyć 
swoich pacjentów i wizyty domowe. Jeśli chodziło tylko o środki, to zdaniem Burmistrza nie 
powinno ich się szukać w likwidacji karetki specjalistycznej. Drugą sprawą, którą chciał 
poruszyć na sesji rady Powiatu, to jego powołanie przez Rade Miejską w Lipsku na 
przedstawiciela Miasta i Gminy do Rady Powiatu SPZZOZ w Lipsku. Okazało się, że radca 
prawny powiatu, poinformowała, że nie powinno trafić do Rady Miejskiej w Lipsku pismo 
o wytypowanie kandydata do Rady Społecznej SPZZOZ, ponieważ radni powiatowi typują 
członków do rady społecznej. Za sprawą obecnego radnego powiatowego Pana Jerzego Paska, 
uchwała została zdjęta z porządku obrad sesji. Pan Sławomir Śmieciuch poinformował, 
że rozmawiał z wójtami i nie byli zainteresowani praca w radzie społecznej. Z tego co jest mu 
wiadomo, nie rozmawiał z wójtem panem Strąkiem i Panem Januszem Witczakiem oraz 
z nim, ma wątpliwości czy rozmawiał z pozostałymi wójtami.
Iwona Bożena Przepiórka zwróciła się z zapytaniem czy został wyjaśniony protest 
mieszkańców Walentynowa, Daniszowa i Maruszowa
Jacek Wielorański w odpowiedzi -  było to kolejne spotkanie mieszkańców związane z 
przebudową drogi, w dalszym ciągu są kontrowersje i mieszkańcy do końca nie zgadzają się 
aby drogi serwisowe wchodziły w ich działki.
Józef Sosnowski -  Przewodniczący Rady Powiatu -  odniósł się do spraw: powołania rady 
społecznej; nieudzielenia głosu Burmistrzowi na obradach sesji;
Stwierdził, że rada społeczna została powołana i w jej skład wchodzą przedstawiciele 
wszystkich gmin należących do Powiatu Lipskiego. Poinformował, że wiedział na jaki temat 
chce zabrać głos Pan Burmistrz, na obradach sesji w trybie nadzwyczajnym nie porusza się 
spraw osobistych, są one ważne, ale nie na obradach sesji zwołanych w trybie 
nadzwyczajnym. Poinformował, również, że wniosek o likwidacje karetki przedstawiła Pani 
Dyrektor SPZZOP a Pan Starosta się do niego przychylił.
Jacek Wielorański -  oznajmił, że w momencie proszenia o głos na obradach Pan 
Przewodniczący zapytał w jakiej sprawie chce zabrać głos, dlatego też jak może twierdzić 
Pan Przewodniczący, że wiedział w jakiej sprawie chce zabrać głos.
Józef Sosnowski -  stwierdził, że Rada Powiatu Lipskiego na inwestycje dla Szpitala 
przeznacza kwotę w wysokości 450 tys. zł.
Jerzy Pasek -  odniósł się do wypowiedzi Przewodniczącego Rady Powiatu. Stwierdził, że 
SPZZOP w Lipsku jest największym pracodawcą w Powiecie Lipskim, w związku z tym 
należy go wspierać, pomagać w doposażeniu, aby w razie zaistnienia potrzeby służył pomocą 
w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego. Stwierdził, że na ostatniej sesji rady Powiatu 
Lipskiego zdjęto z dofinansowania dla SPZZOP w Lipsku kwotę 100 tys. zł, wobec tego na 
szpital została przekazana kwota 350 tys. zł. jego wniosek i Radnego Czajkowskiego, aby 
kwotę 100 tys. zł przeznaczyć na zakup wyposażenia karetek w sprzęt do sztucznego 
oddychania został odrzucony. Biorąc pod uwagę niedoszacowanie środków w oświacie w 
powiecie trudno sobie wyobrazić aby kwota 100 tys. zł ponownie została przekazana do
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szpitala. Reasumując swoją wypowiedź stwierdził, że była ona tytułem wyjaśnień w sprawie 
dofinansowanie szpitala w powiecie lipskim.
Cezary Krukowski -  zwrócił się z zapytaniem do Przewodniczącego rady Powiatu Lipskiego 
-  z wypowiedzi, którą radni miejscy otrzymali w dniu dzisiejszym, usłyszeli sprzeczność, a 
mianowicie: Pan Burmistrz poinformował, że wniosek o likwidację karetki był wnioskiem 
Pana Starosty, natomiast Pan Przewodniczący Rady Powiatu, stwierdził, że wnioskodawcą 
była Pani Dyrektor SPZZOP, a Pan Starosta się do niego przychylił. Do rady Miejskiej 
wpłynęło pismo do Pani Dyrektor szpitala w sprawie dofinansowania wyposażenia karetek „w 
trosce o ratowanie zdrowia i życia potencjalnych pacjentów” w związku z tym zwrócił się z 
zapytaniem czy likwidacja karetki jest w trosce o zdrowie i życie potencjalnych pacjentów? 
Poinformował również, że nie ma wiedzy, czy pisma Pani Dyrektor SPZZOP zostały wysłane 
do wszystkich gmin z terenu powiatu, które są obsługiwane przez zespoły ratownictwa 
medycznego, czy też tylko do Lipska? W związku z decyzją Pana Starosty w sprawie 
likwidacji „karetki z lekarzem”, kto będzie w razie wypadku, stwierdzał zgon? Czy ratownik 
medyczny i kierowca będą mieli uprawnienia do stwierdzenia zgonu czy ciało będzie 
dowożone czy do lekarza czy do szpitala w sprawie stwierdzenia zgonu?
Józef Sosnowski -  Przewodniczący Rady Powiatu Lipskiego stwierdził, że nie zna treści 
pisma skierowanego do Rady Miejskiej w Lipsku od Pani Dyrektor SPZZOP w Lipsku, w 
sprawie dofinansowania wyposażenia karetek. Uważa, że do stwierdzenia zgonu są przepisy i 
procedury, nie zna ich w związku z tym nie będzie się wypowiadał na ten temat. Przypominał 
radnym, że rolą przewodniczącego jest organizacja pracy rady i prowadzenie sesji. 
Poinformował, że Radny Rady Powiatu Lipskiego pan Artur Dygas jest członkiem Zarządu 
Powiatu i ma w tej kwestii większą wiedzę. Na pewno Rada Powiatu Lipskiego nie 
wnioskowała o likwidację karetki. Stwierdził, że Pani Dyrektor jest odpowiedzialna za szpital 
i to ona decyduje, czy jest karetka z lekarzem potrzebna czy też nie. Według Pana 
Przewodniczącego likwidacja karetki z lekarzem była decyzja Pani Dyrektor, jednak w tej 
kwestii nie będzie się wypowiadał, ponieważ nie ma wiedzy.
Artur Dygas -  Członek Zarządu Powiatu Lipskiego -  stwierdził, że Zarządu Powiatu nie 
podejmował kwestii dot. likwidacji karetki z lekarzem. Dyskusja, jaka pojawiła się wokół tej 
sprawy ukazują, że tego typu decyzje nie powinny być podejmowane jednoosobowo. 
Poinformował również, że nie miał możliwości wypowiedzenia się w tej sprawie. Uważa, 
że likwidacji specjalistycznej karetki mogła być przedyskutowana na komisji zdrowia, w celu 
uzyskania opinii. W dniu dzisiejszym jest prowadzona dyskusja nad dokonana już sprawą. 
Z jego informacji wynika, że chyba proces likwidacji jest sprawą nieodwracalną, wyraził 
jednak nadzieję, że być może uda się odwrócić zaistniały problem. Podkreślił, że ponieważ 
nie miał możliwości wypowiedzieć się w tej sprawie, w związku z tym nie ma też żadnych 
argumentów za lub przeciw. Decyzja została podjęta jednoosobowo przez Pana Starostę, 
uważa, że są to za poważne sprawy by podejmować ich jednoosobowe, wyraził swoją 
wątpliwość czy Pan Starosta był uprawniony do podjęcia tego typu decyzji. Wyraził swój żal, 
że nie było żadnej dyskusji, aby „rozwiać wszelkie wątpliwości”.

5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko na temat złożonych interpelacji i 
zapytań w okresie od 21 stycznia 2019 r. do 18 marca 2019
Burmistrz poinformował, że w okresie od 21 stycznia do 18 marca 2019 r. nie wpłynęły 
interpelacje i zapytania.
ó.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o przebiegu wyborów sołtysów i rad 
sołeckich z terenu Gminy Lipsko kadencja 2018-2022.
Burmistrz przedstawi informację o przebiegu wyborów sołtysów i rad sołeckich z terenu 
Gminy Lipsko kadencja 2018-2022.
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Informacja
Uchwałą Nr IY/33/2018 z dnia 28 grudnia 2018r Rada Miejska w Lipsku zarządziła 
przeprowadzenie wyborów do organów jednostek pomocniczych -  sołectw na terenie Gminy 
Lipsko. Na podstawie w/w uchwały Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko wydał Zarządzenie Nr 
316/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru 
sołtysa i rady sołeckiej na terenie Gminy Lipsko. Zebrania wyborcze odbyły się w terminach 
zgodnych z harmonogramem zebrań ustalonym w porozumieniu z burmistrzem, radnymi i 
sołtysami sołectw. W spotkaniach uczestniczyli radni z okręgów wiejskich i pracownicy 
Urzędu Miasta i Gminy Lipsko. Zebrania odbyły się w dniach od 10 stycznia 2019 r. do 9 
lutego 2019 r. Wybrano 36 sołtysów i 36 rad sołeckich. Tryb wyborów sołtysa i rady sołeckiej 
określony został w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 
19 statutów sołeckich Zgodnie z ww. aktami sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani 
są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez 
stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Przepis ten w sposób kompletny 
reguluje podstawowe zasady prawa wyborczego organów sołectwa. Zebrania wyborcze 
stanowiły okazję do podsumowania i oceny czteroletniej kadencji sołtysów i rad sołeckich. 
Były też okazją do prezentacji i wzajemnego poznania (a w szczególności dotyczyło to nowo 
wybranych sołtysów); wzrosła rola kobiet w społeczeństwie bo w 17 sołectwach na 36 - 
sołtysami zostały kobiety. Podczas zebrań mieszkańcy sołectw poruszali tematy związane z 
oświetleniem, z poprawą stanu dróg, budową kanalizacji, wodociągów, budową chodników, a 
także wiele nurtujących problemów istotnych dla ich miejscowości.
W 5 sołectwach wybrano osoby, które po raz pierwszy zostały sołtysami. W 31 sołectwach 
ponownie zostały wybrane osoby, które pełniły funkcję sołtysa w poprzednich kadencjach. 
Wszystkie wnioski i sprawy poruszane na zebraniach wyborczych będą szczegółowo 
analizowane przez tut. Urząd. Czas ich realizacji to okres 4 lat. Miejmy nadzieję, iż będą 
sprzyjające warunki finansowe, gospodarcze i społeczne na pozytywne załatwienie spraw 
wysuniętych na zebraniach. Musie Państwo zdać sobie sprawę, że nie wszystkie wnioski 
zostaną zrealizowane zgodnie z oczekiwaniami, jednakże przy współudziale Burmistrza, 
Radnych Rady Miejskiej, Pracowników Urzędu i Was będziemy się starali, aby nie zawieść 
Waszych oczekiwań. Jednostki sektora finansów publicznych muszą działać w sposób zgodny 
z prawem, efektywny, oszczędny, gospodarny, terminowy i zmierzać do realizacji 
wytyczonych celów, dlatego też nie zawsze wszystko jest możliwe do realizacji. Zwracam się 
z prośbą o cierpliwość i wyrozumiałość. Wszystkim sołtysom i członkom rad sołeckich życzę 
skutecznej i owocnej działalności oraz satysfakcji z wykonywanego mandatu społecznego. 
Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku za rok 2018;

a) Wystąpienie Kierownika SPZPOZ w Lipsku;
Pani Wanda Gozdur -  przedstawiła i omówiła sprawozdanie finansowe za rok 2018 
Samodzielnego Publicznego zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku, składające 
się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.
b) Wystąpienie Przewodniczącego Rady Społecznej SPZPOZ w Lipsku;
Pan Mirosław Łojek -  odczytał treść Uchwały podjętej na posiedzeniu Rady Społecznej 
SPZPOZ w dniu 11 marca 2019 r., w której rada Społeczna pozytywnie opiniuje 
przedstawione sprawozdanie za rok 2018 oraz wskazuje, że zysk w wysokości 109.396,59 zł 
zostanie przekazany na fundusz własny Zakładu.
c) Dyskusja;
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Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego materia. Przewodniczący Rady poinformował, 
że materiały były szczegółowo omawiane i analizowane na posiedzeniach stałych Komisji 
Rady.
Podjęcie Uchwały Nr YIII/53/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
za rok 2018 Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku; 
Przewodniczący poddał pod glosowanie projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie Uchwały Nr YIII/53/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 
rok 2018 Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku;. 
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne:
ZA (14)
Andrzej Barański, Mirosława Urszula Jabłońska, Cezary Krukowski, Marcin Lenart, Jan 
Zbigniew Łepecki, Andrzej Łyjak, Roman Madejski, Włodzimierz Adam Misiak, Andrzej 
Nowak, Michał Hubert Patyk, Iwona Bożena Przepiórka, Łukasz Sajdak, Marian Szymczyk, 
Witold Józef Wypchło 
NIEOBECNI (1)
Włodzimierz Marian Marek 
Załącznik
Uchwała Nr VIII/53/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku.

8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Lipsku za 2018 rok oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2019 
rok;

a) Wystąpienie Dyrektora MGOPS w Lipsku;
Pani Barbara Rutkowska -  przedstawiła i omówiła sprawozdanie z działalności Miejsko- 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku. Ośrodek zajmuje się problemami, które 
zagrażają prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny i stara się „załagodzić „ nierówności, które 
niekorzystnie wpływają na osobę, rodzinę i społeczeństwo. Zaznaczyła, że realizacja zadań 
pomocy społecznej na terenie Miasta i Gminy Lipsko jest skuteczna i wszechstronna dzięki 
współdziałaniu Ośrodka z instytucjami takimi jak: placówki oświatowe, placówki służby 
zdrowia, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lipsku, Kasą Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w Lipsku; Powiatowym Urzędem Pracy w Lipsku; Komenda 
Powiatową Policji, Kuratorami zawodowymi i społecznymi Sądu Rejonowego w Lipsku, 
komornikami sądowymi, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Zespołem 
ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lipsku, Lipskim Centrum Kultury, społecznością 
lokalną; Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipsku, Warsztatami 
Terapii Zajęciowej w Lipsku, Siennie, Łaziskach, Środowiskowym Domem Samopomocy 
„Słoneczny Dom” w Lipsku, Prokuraturą, a także dzięki zaangażowaniu radnych rady 
Miejskiej w Lipsku, sołtysów i władz samorządowych.
Planowanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej było i jest sprawą otwartą, wymagającą 
ciągłej korekty. Trudno jest bowiem ściśle określić liczbę klientów pomocy społecznej, 
zmienia się ona wraz ze zmianą ogólnej sytuacji społecznej i ekonomicznej kraju oraz ze 
zmiana obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego osoby do świadczeń 
finansowych. Zabezpieczenie potrzeb w środowisku, ich różnorodność i złożoność wymaga
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środków finansowych, a przede wszystkim pracy socjalnej i pracy profilaktycznej, którą 
Ośrodek prowadzi realizując samodzielnie bądź w partnerstwie różne programy.
b)Dyskusja;
Przewodniczący Rady Pan Marcin Lenart poinformował zebranych, że na posiedzeniach 
stałych Komisji Rady Miejskiej, które odbyły się w dniach: 11.03.2019 r. oraz 14.03.2019 r. 
Radni szczegółowo analizowali przedstawiony materiał, nie zgłaszając żadnych uwag 
i wniosków.
W związku z tym poddał sprawozdanie pod głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Lipsku za 2018 rok oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2019 rok 
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne:
ZA (14)
Andrzej Barański, Mirosława Urszula Jabłońska, Cezary Krukowski, Marcin Lenart, Jan 
Zbigniew Łepecki, Andrzej Łyjak, Roman Madejski, Włodzimierz Adam Misiak, Andrzej 
Nowak, Michał Hubert Patyk, Iwona Bożena Przepiórka, Łukasz Sajdak, Marian Szymczyk, 
Witold Józef Wypchło 
NIEOBECNI (1)
Włodzimierz Marian Marek
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

9. Przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Lipsko na 
łata 2019-2021;

a) Wystąpienie Dyrektora MGOPS w Lipsku:
Pani Barbara Rutkowska poinformowała, że ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej nałożyła na gminę obowiązek objęcia szczególną pomocą rodziny przeżywające 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -  wychowawczych. Ten obowiązek realizowany 
jest w oparciu o -3-letni program wspierania rodziny. Zaznaczyła, że priorytetem wspierania 
rodziny jest zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dzieci, młodzieży oraz 
kształtowania wartości i norm związanych z ich wychowaniem. Pozostawienie rodzin bez 
fachowego wsparcia i różnorodnej pomocy specjalistycznej spowoduje wzrost zjawiska 
dalszej degradacji rodzin i skutkować będzie różnorodnymi konsekwencjami, którymi 
najbardziej zagrożone będą dzieci.
b) Dyskusja;
Przewodniczący Rady Pan Marcin Lenart poinformował zebranych, że na posiedzeniach 
stałych Komisji Rady Miejskiej, które odbyły się w dniach: 11.03.2019 r. oraz 14.03.2019 r. 
Radni szczegółowo analizowali przedstawiony materiał, nie zgłaszając żadnych uwag 
i wniosków.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie Uchwały Nr YIII/54/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny dla Miasta i Gminy Lipsko na lata 2019-2021;.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne:
ZA (14)
Andrzej Barański, Mirosława Urszula Jabłońska, Cezary Krukowski, Marcin Lenart, Jan 
Zbigniew Łepecki, Andrzej Łyjak, Roman Madejski, Włodzimierz Adam Misiak, Andrzej

Strona 10 z 18



Nowak, Michał Hubert Patyk, Iwona Bożena Przepiórka, Łukasz Sajdak, Marian Szymczyk, 
Witold Józef Wypchło 
NIEOBECNI (1)
Włodzimierz Marian Marek

Załącznik
Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Lipsko na 
lata 2019-2021

10. Przyjęcie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny 
zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 późn. zm.) za rok 2018 oraz potrzeb 
związanych z realizacją zadań w 2019 r.;

a) Wystąpienie Dyrektora MGOPS w Lipsku;
Pani Barbara Rutkowska -  stwierdziła, że działania podejmowane w ramach tego systemu 
powinny zapewnić taką pomoc, aby w jej efekcie wyeliminowane zostało zagrożenie zabranie 
dziecka z rodziny. Pomoc kierowana jest głównie do rodzin niewydolnych wychowawczo, 
dotkniętych przemocą, ubogich i zagrożonych ubóstwem oraz dotkniętych 
niepełnosprawnością. Podstawą do rozwiązywania problemów społecznych jest wsparcie 
rodziny w odbudowywaniu prawidłowych relacji w rodzinie oraz we właściwym wypełnianiu 
ról społecznych poprzez jej członków. Wsparcie rodziny powinno być w miarę możliwości 
wczesne i mieć charakter profilaktyczny, ochronny.
b) Dyskusja;
Przewodniczący Rady Pan Marcin Lenart poinformował zebranych, że na posiedzeniach 
stałych Komisji Rady Miejskiej, które odbyły się w dniach: 11.03.2019 r. oraz 14.03.2019 r. 
Radni szczegółowo analizowali przedstawiony materiał, nie zgłaszając żadnych uwag 
i wniosków.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny 
zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 późn. zm.) za rok 2018 oraz potrzeb 
związanych z realizacją zadań w 2019 r.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne:
ZA (14)
Andrzej Barański, Mirosława Urszula Jabłońska, Cezary Krukowski, Marcin Lenart, Jan 
Zbigniew Łepecki, Andrzej Łyjak, Roman Madejski, Włodzimierz Adam Misiak, Andrzej 
Nowak, Michał Hubert Patyk, Iwona Bożena Przepiórka, Łukasz Sajdak, Marian Szymczyk, 
Witold Józef Wypchło 
NIEOBECNI (1)
Włodzimierz Marian Marek
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11. Podjęcie uchwał:
а) Uchwała Nr VIII/55/2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy 
Lipsko w 2019 r.;

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Grzegorz Kusio -  poinformował, że podstawą 
prawną podjęcia przez Radę Miejską w Lipsku uchwały w sprawie określenia „Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Miasta i Gminy w Lipsku w 2019r.” , zwanego dalej programem jest ustawa z dnia 
21 sierpnia 1997r.o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2019r. poz. 122). Zgodnie z przepisami 
zawartymi w art. 1 la  powołanej wyżej ustawy rada gminy corocznie do dnia 31 marca, 
określa w drodze uchwały program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt. Powołany wyżej przepis art. 1 la  ustawy o ochronie zwierząt określa 
również jakie elementy powinien obejmować przedmiotowy program, a mianowicie:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
б) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 
gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt.
Projekt programu został przekazany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi 
Weterynarii oraz zarządcom (dzierżawcom) obwodów łowieckich, działających na 
terenie Miasta i Gminy Lipsko. Podjęcie uchwały w proponowanym kształcie, pozwoli na 
realizację obowiązkowych Zadań gminy, wynikających z ustawy o ochronie zwierząt. 
Przewodniczący Rady Pan Marcin Lenart poinformował zebranych, że na posiedzeniach 
stałych Komisji Rady Miejskiej, które odbyły się w dniach: 11.03.2019 r. oraz 14.03.2019 r. 
Radni szczegółowo analizowali przedstawiony materiał, nie zgłaszając żadnych uwag 
i wniosków.
Głosowano w sprawie:
Podjęcia Uchwały Nr YIII/55/2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Lipsko 
w 2019 r.;.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne:
ZA (14)
Andrzej Barański, Mirosława Urszula Jabłońska, Cezary Krukowski, Marcin Lenart, Jan 
Zbigniew Łepecki, Andrzej Łyjak, Roman Madejski, Włodzimierz Adam Misiak, Andrzej 
Nowak, Michał Hubert Patyk, Iwona Bożena Przepiórka, Łukasz Sajdak, Marian Szymczyk, 
Witold Józef Wypchło 
NIEOBECNI (1)
Włodzimierz Marian Marek

Załącznik
Uchwala Nr VIII/55/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie 
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Lipsko w 2019 r.;
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b) Uchwała Nr VIII/56/2019 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup 
posiłku lub żywności oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania 
w formie posiłku łub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych 
dla osób objętych wieloletnim programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 
2019-2023;

Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Pani Barbara Rutkowska. Radni nie zgłosili uwag 
do przedstawionego projektu.
Przewodniczący Rady Pan Marcin Lenart poinformował zebranych, że na posiedzeniach 
stałych Komisji Rady Miejskiej, które odbyły się w dniach: 11.03.2019 r. oraz 14.03.2019 r. 
Radni szczegółowo analizowali przedstawiony materiał, nie zgłaszając żadnych uwag 
i wniosków.
Głosowano w sprawie:
Uchwała Nr VIII/56/2019 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego 
do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz 
odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem 
"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne:
ZA (14)
Andrzej Barański, Mirosława Urszula Jabłońska, Cezary Krukowski, Marcin Lenart, Jan 
Zbigniew Łepecki, Andrzej Łyjak, Roman Madejski, Włodzimierz Adam Misiak, Andrzej 
Nowak, Michał Hubert Patyk, Iwona Bożena Przepiórka, Łukasz Sajdak, Marian Szymczyk, 
Witold Józef Wypchło 
NIEOBECNI (1)
Włodzimierz Marian Marek 
Załącznik
Uchwała Nr VIII/56/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie 
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie 
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz odstąpienia od zwrotu 
wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w 
postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem "Posiłek 
w szkole i w domu" na lata 2019-2023;

c) Uchwała Nr VlII/57/2019 w sprawie wprowadzenia zmian Uchwały Budżetowej 
Miasta i Gminy Lipsko na rok 2019 Nr HI/15/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r.;
Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko -  dokonano 
zwiększenia planu dochodów roku 2019 o kwotę 783.948zł, w tym:
- z tytuły świadczonych usług związanych z nieruchomościami będącymi w bezpośrednim 
zarządzie Urzędu Miasta i Gminy 2.618zł,
- z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 774.083zl,
- z tytułu zwrotu kosztów pochówku podopiecznego Ośrodka Pomocy Społecznej przez 
KRUS - 3.292zł,
- z tytułu ponadplanowych wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 4.000zł.
Dokonano zwiększenia planu wydatków roku 2019 o kwotę 783.948zł, w tym wydatki 
bieżące zwiększono o kwotę 818.948zł, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 35.000zł.
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Środki na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:
- remont samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Krępa Kościelna 19.000zł. W związku 
z awarią skrzyni biegów samochód nie nadaje się do eksploatacji. W celu utrzymania 
gotowości bojowej jednostki OSP konieczny jest pilny remont samochodu.
- wynagrodzenia pracowników jednostek oświatowych 774.038zł. Źródłem pokrycia 
wydatków są środki części oświatowej subwencji ogólnej.
- wydatki związane z realizacją miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii 6.618zł, tj. o kwotę niezrealizowanych 
wydatków roku 2018, których źródłem pokrycia miały być wpływy z tytułu wpłat za 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- zasiłki z pomocy społecznej 3.292zł, tj. w kwocie wprowadzonych dochodów ,
- usługę pielęgnacji boiska piłkarskiego na stadionie miejskim w Lipsku 16.000zł. W związku 
z przeprowadzonym w roku 2018 remontem płyty boiska w celu utrzymania jej w należytym 
stanie konieczne jest przeprowadzenie okresowych zabiegów.
W ramach wydatków majątkowych dokonano wycofania z realizacji zadania inwestycyjnego 
pn. „Budowa strzelnicy miejskiej”. Zaoszczędzone środki w kwocie 35.000zł zostały 
przesunięte na konieczne wydatki bieżące związane z remontem samochodu OSP Krępa 
Kościelna oraz pielęgnacją boiska piłkarskiego na stadionie miejskim.
Przewodniczący Rady Pan Marcin Lenart poinformował zebranych, że na posiedzeniach 
stałych Komisji Rady Miejskiej, które odbyły się w dniach: 11.03.2019 r. oraz 14.03.2019 r. 
Radni szczegółowo analizowali przedstawiony materiał, nie zgłaszając żadnych uwag 
i wniosków.
Głosowano w sprawie:
Podjęcia Uchwały Nr VIII/57/2019 w sprawie wprowadzenia zmian Uchwały 
Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2019 Nr 111/15/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne:
ZA (14)
Andrzej Barański, Mirosława Urszula Jabłońska, Cezary Krukowski, Marcin Lenart, Jan 
Zbigniew Łepecki, Andrzej Łyjak, Roman Madejski, Włodzimierz Adam Misiak, Andrzej 
Nowak, Michał Hubert Patyk, Iwona Bożena Przepiórka, Łukasz Sajdak, Marian Szymczyk, 
Witold Józef Wypchło 
NIEOBECNI (1)
Włodzimierz Marian Marek 
Załącznik
Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie 
wprowadzenia zmian Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2019 Nr 
111/15/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r

c) Uchwała Nr VIIl/58/2019 w sprawie uchwalenia Programu Ograniczenia Niskiej 
Emisji dla Miasta i Gminy Lipsko;

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Grzegorz Kusio.
Przewodniczący Rady Pan Marcin Lenart poinformował zebranych, że na posiedzeniach 
stałych Komisji Rady Miejskiej, które odbyły się w dniach: 11.03.2019 r. oraz 14.03.2019 r. 
Radni szczegółowo analizowali przedstawiony materiał, nie zgłaszając żadnych uwag 
i wniosków.
Głosowano w sprawie:
Podjęcia Uchwały Nr YIII/58/2019 w sprawie uchwalenia Programu Ograniczenia Niskiej
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Emisji dla Miasta i Gminy Lipsko;.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne:
ZA (14)
Andrzej Barański, Mirosława Urszula Jabłońska, Cezary Krukowski, Marcin Lenart, Jan 
Zbigniew Łepecki, Andrzej Łyjak, Roman Madejski, Włodzimierz Adam Misiak, Andrzej 
Nowak, Michał Hubert Patyk, Iwona Bożena Przepiórka, Łukasz Sajdak, Marian Szymczyk, 
Witold Józef Wypchło 
NIEOBECNI (1)
Włodzimierz Marian Marek 
Załącznik
Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie 
uchwalenia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta i Gminy Lipsko

12. Wnioski i zapytania sołtysów.

Wiesław Nobis -  Sołtys Sołectwa Babilon -  poinformował, że na zebraniu wiejskim został 
poruszony temat usuniętych znaków drogowych zakazu wjazdu powyżej 10 ton od drogi 
krajowej nr 79 -  wjazd na ul. Słoneczną i w Lipie Miklas od drogi wojewódzkiej, Pan 
Burmistrz poinformował na zebraniu, że dowie się i udzieli odpowiedzi.

Teresa Szymczyk -  Sołtys Sołectwa Helenów -  poruszyła temat pozostawionego nieładu 
w miejscowości Helenów, który powstał w wyniku zabezpieczenia wystających korzeni 
drzew. Zwróciła się z zapytaniem czy mieszkańcy sami mają posprzątać? Poruszyła problem 
niskiego ciśnienia wodociągu, które powoduje, że nie wszystkie urządzenia w gospodarstwie 
działają.

Iwona Przepiórka - Sołtys Sołectwa Maruszów -  poruszyła temat oświetlenia ulicznego przy 
drodze krajowej w miejscowości Maruszów, zwróciła się z zapytaniem, jakie są zasady 
działania oświetlenia i w jakich godzinach powinny świecić się lampy uliczne?

Jacek Wielorański -  Burmistrz Miasta i Gminy -udzielił odpowiedzi dot.:
1. dot. ustawienia znaków drogowych powyżej 1 0 1.
Poinformował, że znaki zostały ustawione na czas wykonywania remontu, który był w Lipsku 
na drodze krajowej, aby ciężkie samochody nie jeździły i nie niszczyły nawierzchni. W chwili 
obecnej należy do nas podjęcie decyzji aby w całej gminie zmieni u ustawić znaki 
ograniczenia wjazdu pow. 10 t, aby zapobiec wjazdu ciężkich samochodów do miejscowości. 
Stwierdził, że firma, która wykonywała kanalizację na odcinku Babilon -  Lipa Krępa dokona 
poprawy nawierzchni drogi, która uległa uszkodzeni. Burmistrz podziela zdanie sołtysa, że 
należy przeciwdziałać, aby ciężkie samochody nie jeździły lokalnymi drogami bo w ten 
sposób uszkadzają nawierzchnię. Należy zwrócić również uwagę, czy samochody, które 
przejeżdżają lokalnymi drogami dowożą towar do działających firm, czy też tylko 
przejeżdżają.
2. dot. uprzątnięcia w miejscowości Helenów po zabezpieczeniu korzeni drzew 
Burmistrz poinformował, że nie będą tego robić mieszkańcy tylko Miasto i Gmina dokona 
uprzątnięcia terenu;
Burmistrz zwrócił się do Sołtysów, że jeżeli sprawy dotyczą jednostek organizacyjnych 
Miasta i Gminy Lipsko, prosi o pismo bezpośrednio skierowane do kierowników
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jednostek a Burmistrzowi do wiadomości, wówczas na bieżąco będzie mógł monitorować 
zgłoszone problemy;
3. dot. ciśnienia wody w wodociągu w Helenowie
odpowiedzi udzielił Pan Józe f Sosnowski -  Dyrektor Samorządowego Zakładu Usłus 
Budżetowych w Lipsku
Poinformował, że przeprowadzi rozmowę telefoniczną z dostawcą wody dla miejscowości 
Helenów i poprosi o zwiększenie ciśnienia, wyraził nadzieję, że nie będzie w związku z tym 
problemów.
Jan Zbigniew Łepecki - Sołtys Sołectwa Leopoldów -  mieszkańcy Sewerynowa zwrócili się z 
prośbą o oświetlenie odcinka na nowo wykonanej drodze, ponieważ nie ma tam światła 
ulicznego; mieszkańcy miejscowości Krepa Górna zwracają się o uprzątnięcie gruzu z boiska 
sportowego po byłej szkole w Krępie Górnej;
Jacek Wielorański - Burmistrz Miasta i Gminy -  wyjaśnił sprawę oświetlenia w miejscowości 
Sewerynów stwierdzając, że to oświetlenie jest tylko znajduje się ono bliżej zabudowań, 
w związku z tym oświetlana jest posesja prywatna, takie sytuacje mają miejsce w całej 
gminie, będziemy temu przeciwdziałać, poinformował, że będziemy systematycznie 
opracowywać dokumentacje i ją  wdrażać niezależnie od PGE; będzie wykonana 
inwentaryzacja wszystkich miejsc, w których występują tego typu sytuacje i systematycznie 
będziemy temu zapobiegać.
W miarę posiadanych pracowników robót publicznych będzie systematycznie porządkować 
teren z gruzu.
Zwrócił się do Sołtysów o przekazanie mieszkańcom swoich sołectw, że nieczystości 
płynne (opróżnianie szamb) były usuwane przy pomocy specjalistycznych firm. Istniały 
sytuacje, gdzie wyraził nadzieję, iż ich nie ma, gdzie do opróżniania były 
wykorzystywane stare studnie.

Anna Smagieł-Romanowska -  Sołtys Sołectwa Długowola Pierwsza -  zwróciła się z 
zapytaniem dlaczego dzieci nie mogą korzystać z placu zabaw, po zamknięciu szkoły?

Jacek Wielorański - Burmistrz Miasta i Gminy -  poinformował, że problem w każdej szkole 
tkwił w tym, że nie można wjeżdżać na teren szkoły samochodem, natomiast dzieci z placu 
zabaw mogą korzystać po zamknięciu szkoły. Z wiedzy, którą posiada , to wejście na plac 
zabaw jest z drugiej strony szkoły i tego placu można było skorzystać.
Anna Smagieł-Romanowska -  Sołtys Sołectwa Długowola Pierwsza -  poinformowała, że nie 
ma takiej możliwości, ponieważ nie jest zabezpieczone szambo
Jacek Wielorański - Burmistrz Miasta i Gminy- poinformował, że zostanie to sprawdzone, jak 
również po rozmowie z Panią Dyrektor Szkoły przejście będzie wykonane, aby dzieci miały 
możliwość korzystania.
13. Wolne wnioski.

14. Sprawy różne.
Roman Madejski -  zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza, kiedy rozpocznie się następny 
etap rewitalizacji rynku, ponieważ w niektórych miejscach robi się niebezpiecznie, „z tyłu 
Domu Kultury” przy studzienkach kanalizacyjnych „robią się dziury” co stanowi zagrożenie 
bezpieczeństwa dla mieszkańców.
Mirosława Urszula Jabłońska -  złożyła podziękowanie Burmistrzowi i pracownikom Urzędu 
za szybką interwencję i ustalenia sprawcy „tzw. rozbiórki chodnika”, rozumie, że zasadne 
było go rozebrać, żeby dokonać podłączenia, ale zasadne było, aby przewrócić go do stanu 
pierwotnego.
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Witold Józef Wypchło -  kiedy rozpoczną się pracę dot. rewitalizacji rynku, według 
posiadanych informacji na BIP-ie nie ma jeszcze ogłoszonego przetargu na wykonanie. 
Z pozyskanych informacji wie, że kostka już została wybrana.
Jacek Wielorański -  przed udzieleniem odpowiedzi na zapytania radnych poinformował, że 
wpłynęło dot. tut. Urzędu pismo z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
0 zorganizowanie spotkania konsultacyjnego odnośnie obwodnicy Lipska. Takie spotkanie 
odbędzie się 4 kwietnia 2019 r. o godzinie 11-tej najprawdopodobniej w Lipskim Centrum 
Kultury. W związku z tym wszystkich zainteresowanych mieszkańców zaprasza na spotkanie. 
Na stronie internetowej Urzędu dokumentacja koncepcyjna będzie udostępniona.
Udzielając radny odpowiedzi dot. następnego etapu rewitalizacji rynku poinformował, że 
z uwagi na kumulację zadań remontowych, przetarg zostanie ogłoszony w najbliższym czasie. 
Zwrócił się o cierpliwość.
Cezary Krukowski -  poruszył temat utworzenia świetlicy wiejskiej w budynku byłej szkoły 
w Lipie Miklas -  poinformował, że kuluarowych rozmowach i po obejrzeniu planów 
termomodemizacyjnych budynku u Pana Sekretarza dochodzimy do porozumienia, gdzie 
to mogłoby być usytuowane , chodzi o to aby świetlice można zrobić wcześniej przez 
wykonywanie robót termomodemizacyjnych, ponieważ roboty mogą odwlec się czasowo, 
świetlica byłaby wykorzystywana na min. zebrania wiejskie, spotkania mieszkańców. Jeśli 
doszlibyśmy do porozumienia, w którym miejscu ma być usytuowana świetlica, nie 
pochłonęłaby żadnych kosztów z budżetu Miasta i Gminy, ewentualnie można by było 
wykorzystać środku z funduszu sołeckiego, względnie tzw. „prace społeczne”.
Jacek Wielorański - w odpowiedzi -  w chwili obecnej mieszkańcy mają możliwość 
spotykania się, odbywania zebrań wiejskich, jednakże w roku 2019 nie ma środków 
w budżecie na remonty świetlic wiejskich. W przyszłości będzie rozmawiać na ten temat 
ponieważ opracowana jest dokumentacja dotycząca termomodernizacji budynku jak również 
przystosowania pomieszczeń pod rehabilitację.
Józef Sosnowski poinformował, że w najbliższych dniach na terenie gminy odbędzie się 
spotkanie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie 
przebudowy drogi krajowej w miejscowości Daniszów, aby dojść do konsensusu 
z mieszkańcami.
Jacek Wielorański -  podkreślił, że takie spotkanie odbył z mieszkańcami kilkakrotnie; uważa, 
że spotkania tego typu powinny być organizowane wspólnie, tym bardziej, że jako Burmistrz 
kilkakrotnie spotykał się z mieszkańcami zainteresowanych miejscowości, były wstępne 
ustalenia, wobec tego informacja o organizowaniu spotkania powinna być przedstawiona 
w Urzędzie. Zwrócił się o informowanie na temat działań podejmowanych na terenie Miasta
1 Gminy Lipsko.

15. Zaniknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipsku stwierdził, że porządek obrad został 
wyczerpany i dokonał zamknięcia obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Lipsku kadencji 
2018-2023.

Przewodniczący 
Rada Miejska w/Ljpsku

enart

Przygotowała: Iwona K raw czyk  
Inspektor ds. obsługi rady m iejskiej
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Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

Strona 18 z 18


