
Protokół XL/2017 
sesji Rady Miejskiej w Lipsku 

kadencji 2014-2018 
odbytej w dniu 22 czerwca 2017 r. 

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko 
w godzinach 1035 -  1405

Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych, obecnych 15. (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. Marta Lerka -  Radca Prawny;
4. Artur Dygas -  Sekretarz Miasta i Gminy Lipsko;
5. Anna Woźniak -  Skarbnik Miasta i Gminy Lipsko;
6. Grzegorz Kusio - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Środowiska i Mienia 

Komunalnego UMiG;
7. Józef Sosnowski -  Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług 

Komunalnych w Lipsku, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Lipsku;
8. Halina Pyrka -  Przewodnicząca Struktury Powiatowej PiS w Lipsku;
9. Jolanta Rękas-Szylar -  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku;
10. Izabela Ronduda -  Dyrektor Lipskiego Centrum Kultury;
11. Barbara Rutkowska -  Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Lipsku;
12. Elżbieta Kostema -  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku,
13. Magdalena Cieślak -  Dyrektor Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Lipsku;
14. Maria Marek -  Dyrektor Przedszkola Publicznego Samorządowego w Lipsku;
15. Ewa Sołtysiak -  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Soleckiej;
16. Grażyna Kulpińska -  Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej;
17. Sołtysi z terenu Gminy Lipsko.
Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Pan Jacek Zając stwierdził quorum do podejmowania 
prawomocnych uchwał.

Przewodniczący Rady powitał na obradach sesji uczniów Zespołu Placówek 
Oświatowych w Krępie Kościelnej i poinformował, że Uczniowie Zespołu Placówek 
Oświatowych w Krępie Kościelnej, wzięli udział w Ogólnopolskiej Realizacji Programu 
Prozdrowotnego „Trzymaj Formę” realizowanego Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie 
nadzorowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidem iologiczną w Lipsku promując Miasto 
i Gminę Lipsko w Polsce i Europie.
Są to:
Zespół Placówek Oświatowych - PSP im. Batalionów Chłopskich w Krępie Kościelnej:

1. Pola Piaszczak - kl. III
2. Judyta Potrząsaj - kl. V
3. Aleksandra Drężek - kl. V
4. Alicja Drężek - kl. V
5. Julia Zielińska - kl. V
6. Julia Asendy - kl. VI b
7. Magdalena Kozieł - kl. VI b

Zespół Placówek Oświatowych - PG w Krępie Kościelnej:
1. Wiktoria Majewska -  kl. I



2. Adrianna Wolak -  kl. I
3. Magdalena Łepecka - kl. II
4. Aleksandra Sońta - kl. II
5. Przemysław Szmajda - kl. II
6. Kacper Dłużewski - kl. II
7. Aleksandra Brudnicka -  kl. II
8. Patrycja Kurowska -  kl. III
9. Kacper Piotrowski -  kl. III

Grupa akrobatyczna działa od 2014r. w Zespole Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej 
pod nazwą „Złota 11”. Jej celem jest promowanie szkoły, a także Miasta i Gminy Lipsko 
podczas różnych uroczystości i imprez plenerowych. Uczniowie wielokrotnie prezentowali się 
m. in. podczas:
- Festynu Rodzinnego pt. „Powitanie Wakacji” organizowanego przez Radę Rodziców oraz 
Dyrektora ZPO w Krępie Kościelnej na terenie szkoły w dniu 22.06.2014r.;
- Ogólnopolskiej Nocy Profdaktyki organizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Lipsku 
w ramach programu Komendy Głównej Policji "Profilaktyka a Ty" na terenie Lipskiego 
Centrum Kultury na placu Herbowym w Lipsku w 2014r.;
- Bajkowego Pikniku z okazji Dnia Dziecka organizowanego przez Burmistrza MiG Lipsko, 
MGOPS w Lipsku oraz LCK na Stadionie Miejskim w Lipsku w dniu 31,05.2015r.;
- Pikniku Profilaktycznego organizowanego z okazji Dnia Dziecka w Czarnolesie w dniu 
30.05.2015r.
- Bajkowego Pikniku organizowanego przez Burmistrza MiG Lipsko, MGOPS w Lipsku oraz 
LCK z okazji Dnia Dziecka na Stadionie Miejskim w Lipsku w dniu 05.06.2016r.
- Ogólnopolskiej Akcji Realizacji Programu Prozdrowotnego „Trzymaj Formę” realizowanego 
Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie nadzorowany przez Powiatową Stację Sanitarno -  
Epidemiologiczną w Lipsku -  12.11.2016r.
- 25 finału WOSP organizowanego przez Komendę Hufca ZHP w Lipsku, Polskie Towarzystwo 
Turystyczno - Krajoznawcze w Lipsku oraz LCK w LCK w dniu 15.01.2017r.
- Bajkowego Pikniku organizowanego przez Burmistrza MiG Lipsko, MGOPS w Lipsku oraz 
LCK z okazji Dnia Dziecka na placu herbowym w Lipsku w dniu 04.06.2017r.
- Święta Wiśni - Targów Turystycznych Produktów Tradycyjnych i Regionalnych 
organizowanych przez Burmistrza MiG Lipsko i LCK pod honorowym patronatem Marszałka 
Województwa Mazowieckiego i Wojewody mazowieckiego na placu herbowym w dniu
11.06.2017r.

Od września 2016r. do grupy akrobatycznej dołączyła grupa taneczna. W ramach 
realizacji Ogólnopolskiej Akcji Programu Prozdrowotnego „Trzymaj formę” realizowanego 
przez Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie w dniu 12.11.2016r. grupa akrobatyczno -  
taneczna jako jedyna w regionie podjęła wyzwanie nauczenia się skomplikowanego układu 
choreograficznego. Układ składał się z kilku części. Zadaniem uczniów było nauczenie się go, 
prawidłowe zatańczenie w wymaganych strojach, nagranie filmu oraz odesłanie go do 
Warszawy. Uczniowie tańczyli do utworu Justina Timberleaka „Can’t stop the feelifng!”. 
Obecnie grupa przygotowuje się do występu podczas Festynu Rodzinnego, który organizowany 
będzie w ZPO w Krępie Kościelnej w dniu 25.06.2017r. (niedziela).
Opiekunowie grup: n. mgr Katarzyna Potrząsaj i p. mgr Micha! Jabłoński.

Pani Jolanta Rekas-Szylar -  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku złożyła 
podziękowanie dla uczniów i opiekunów wręczając listy gratulacyjne i drobne upominki.

W imieniu Samorządu Miasta i Gminy Lipsko Przewodniczący Rady, Zastępca 
Przewodniczącego, Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko wraz ze swoim Zastępca wręczyli
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listy gratulacyjne i drobne upominki dla uczniów i opiekunów, dziękując za promocję 
Miasta i Gminy Lipsko w kraju i za granicą.

Obecni na obradach sesji mieli przyjemność obejrzenia krótkiego filmu prezentującego 
umiejętności uczniów.

Przewodniczący Rady Miejskiej i Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko złożyli 
podziękowania dla Radnego Witolda Wypchlo za wykonanie upominków dla Pań 
nagrodzonych w I Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich powiatu lipskiego, wręczając list 
gratulacyjny i upominek. Nadmienili również, że wszystkie prace artystyczne, które 
wykonywał Pan Witold Wypchlo były bezinteresowne i nie pobierał żadnej gaży.

Przewodniczący przedstawił treść wniosków Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko 
o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji tj.:

1) Usunięcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie obwodów glosowania na 
terenie Miasta i Gminy Lipsko;

Wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawie:
2) Programu Stypendialnego i Nagród wspierania edukacji dzieci i młodzieży z terenu 

Miasta i Gminy Lipsko;
3) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2017-2026;
4) Zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
5) Stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko

Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie wnioski w kolejności ich zgłoszenia.

W glosowaniu jawnym jednogłośnie został przyjęty wniosek 1.
W glosowaniu jawnym jednogłośnie został przyjęty wniosek 2.
W glosowaniu jawnym jednogłośnie został przyjęty wniosek 3.
W glosowaniu jawnym jednogłośnie został przyjęty wniosek 4.
W glosowaniu jawnym przy 10 glosach „za” i 5 „przeciw” został przyjęty do realizacji 
wniosek 5.

W głosowaniu jawnym przy 13 glosach ..za” i 2 „przeciw” został przyjęty do realizacji 
następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad sesji tj. z dnia 29 maja 2017 r.
3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko na temat działalności w okresie od 29 maja 

2017 r. do 22 czerwca 2017 r.
4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za rok 2016;
1) Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko;
2) Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipsku -  zapoznanie z treścią Uchwały 

Nr Ra. 197.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta 
i Gminy Lipsko sprawozdaniu wykonania budżetu za rok 2016;

3) Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipsku -  zapoznanie 
z treścią Uchwały 3/2017 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 maja 
2017 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium;



4) Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipsku - zapoznanie z treścią Uchwały 
Nr Ra. 222.2017 z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji 
Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi absolutorium;

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

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za rok 2016
7) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016;
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Programu Stypendialnego i Nagród wspierających edukację dzieci i młodzieży z terenu 
Miasta i Gminy Lipsko;

2) Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2017-2026;
3) Zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2017;
4) Zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
5) Stanowienia o kierunkach działania 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 dnia 29 maja 2017 r. 

nie zgłaszając żadnych uwag.

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

na temat swojej działalności w okresie od 29 maja 2017 r. do 22 czerwca 2017 r. Informacja 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4.
Włodzimierz Misiak -  zwrócił się odnowienie oznakowania poziomego przejścia dla pieszych 
na ul. 1 Maja.
Jacek Wielorański - Burmistrz Miasta i Gminy w odpowiedzi poinformował, że w najbliższym 
czasie wykonane zostanie odnowienie oznakowania poziomego ulicy 1 Maja. Oznakowanie 
wykona firma która była wykonawcą przebudowy ulicy 1 Maja w roku 2014 tj.: 
Przedsiębiorstwo Budowlane „DROGBUD”. W ramach tego zadania Miasto i Gmina Lipsko 
poniesie koszty zakupu materiałów (farby), natomiast firma nieodpłatnie wykona roboty 
malarskie.

Ad. 5.
1) Pan Jacek Wielorański -  Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko przedstawił i omówił 

sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za rok 2016. Budżet Miasta 
i Gminy Lipsko na rok 2016 został uchwalony przez Radę Miejską w Lipsku w dniu 
21 grudnia 2015 roku.

Plan określał:
dochody w wysokości 28.111,799 zł.; 
wydatki w wysokości 27.650.842 zł.
W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Miejską, 

Burmistrza Miasta i Gminy na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską 
w Lipsku oraz upoważnienia ustawowego.



W zakresie zmian w budżecie podjętych zostało przez Radę Miejską w Lipsku 
13 uchwał, wydanych zostało 19 zarządzeń Burmistrza.
W wyniku dokonanych zmian:

plan dochodów wynosił 39.082.114 zł.; 
plan wydatków wynosił 40.109.367 zł.

Dochody wykonano w kwocie 40.088.177,87 zł., wydatki wykonano w kwocie 36.578.229,16zł.
Dochody ogółem zrealizowano w 102,57%, w tym dochody bieżące w 102,34%, 

dochody majątkowe w 106,43%.
Wykonane podstawowe dochody podatkowe za rok 2016 stanowią 33,31% ogólnych 

dochodów Miasta i Gminy za rok 2016. W porównaniu do roku 2015 wykonanie 
podstawowych dochodów podatkowych wzrosło o 8,47%, tj. o kwotę 1.042.453,73 zł.

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 6.786.064,24 zł.

W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego plan dochodów 
bieżących na rok 2016 wynosił kwotę 36.853.866 zł.

Dochody zrealizowano w kwocie 37.716.723,43 zł., tj. w 102,34 %. W porównaniu 
do roku 2015 dochody bieżące zrealizowano w kwocie wyższej o 8.934.946,76 zł.

W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego, plan dochodów 
majątkowych na rok 2016 wynosił 2.228.248 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 
2.371.454,44 zł., tj. w 106,43%.

W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego, plan wydatków bieżących 
na rok 2016 wynosił 33.797.699 zl. Wydatki zrealizowano w kwocie 32.048.603,80 zł, tj. 
w 94,82%. W porównaniu do roku 2015 wydatki bieżące wykonano w kwocie wyższej 
o 6.029.094,88 zł. Tak znaczny wzrost wydatków bieżących wynika głównie z realizacji 
nowych zadań rządowych zleconych gminie tj. wypłaty świadczeń wychowawczych 500+ oraz 
świadczeń rodzicielskich.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w 94,6%, tj. w 
kwocie 14.485.369,67zł., co stanowi 45,2% wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki na dotacje bieżące z budżetu Miasta i Gminy wykonano w 99,56%, tj. 
w kwocie 1.260.782,54zł., co stanowi 3,93% wykonanych wydatków bieżących.

W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego plan wydatków 
majątkowych
na rok 2016 wynosił 6.311.668zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 4.529.625,36zł., tj. 
w 71,77%.

W roku 2016 z budżetu Miasta i Gminy przekazano dotacje w łącznej kwocie
1.281.878,79zl
Na dzień 31 grudnia 2016 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zaciągnięte zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku następnym, tj. 
2017, była konieczna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki mieszczą się w kwocie 
limitu określonego przez Radę Miejską
Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł 1.455.893,16 zł.
Znaczne należności wymagalne Miasta i Gminy dotyczą:
-podatków lokalnych - 180.875,65zł, 
w tym:

podatek od nieruchomości 74.078,58 zł,



podatek rolny 39.766,34 zł,
podatek leśny 7.683,76 zł,
podatek od środków transportowych 59.346,97 zł.
W porównaniu do roku 2015 należności wymagalne z tytułu podatków lokalnych 

zwiększyły się o ok. 2%, tj. o kwotę 2.777,27zł. Tytuły egzekucyjne systematycznie kierowane 
są do Urzędów Skarbowych, w celu prowadzenia windykacji należności podatkowych,

Z wykonania dochodów i wydatków budżetowych powstała nadwyżka budżetowa 
w kwocie 3.509.948,71zł., która wpłynęła na zmniejszenie skumulowanego niedoboru budżetu. 
Po uwzględnieniu w/w nadwyżki skumulowany niedobór zmniejszył się z kwoty 5.247.888,Olzł 
do kwoty 1.737.939,30zł.

W roku 2016 Miasto i Gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek długoterminowych. 
Rozchody Miasta i Gminy w roku 2016 z tytułu spłat kredytów i pożyczki wyniosły kwotę 
463.842,17zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Miasto i Gmina posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych 
kredytów długoterminowych w kwocie 6.813.000zł., 
w tym:

w Banku Gospodarstwa Krajowego 3.287.400 zł.; 
w Banku Spółdzielczym w Lipsku 3.525.600 zł.

Łączna kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego stanowi 17% do wykonanych 
dochodów. W stosunku do roku 2015 kwota długu zmalała o kwotę 460.956,40zł.
Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2016 obsługą zadłużenia wyniósł 1,54%.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za rok 2016 stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu.

Zwrócił się do radnych o przyjęcie sprawozdania w przedstawionej formie 
i udzielenia absolutorium za rok 2016.

2) Pan Jacek Zając -  Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipsku odczytał Uchwałę 
Nr Ra. 197.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta 
i Gminy Lipsko sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2016. § 1 niniejszej uchwały 
brzmi” Przedłożone przez Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko sprawozdanie z wykonania 
budżetu za rok 2016 opiniuje pozytywnie”. Kserokopia uchwały stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu.

3) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipsku Pan Andrzej Barański 
odczytał treść Uchwały Nr 3/2017 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 
15 maja 2017 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium, w której Komisja stwierdza, 
że rozpatrzyła przedłożone sprawozdania przez Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko: 
sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za rok 2016; sprawozdanie 
finansowe obejmujące bilans wykonania budżetu Miasta i Gminy oraz łączny bilans 
jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego Miasta i Gminy; łączny 
rachunek zysków i strat jednostek Miasta i Gminy, a także łączne zestawienie zmian 
w funduszu jednostek Miasta i Gminy,; informację o stanie mienia komunalnego wnioskuje 
o udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Lipsko absolutorium za rok 2016. Wniosek 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

4) Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipsku Pan Jacek Zając odczytał treść Uchwały 
Nr Ra.222.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
miejskiej w Lipsku w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu
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za rok 2016. § 1 niniejszej uchwały brzmi: „Przedłożony wniosek Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Lipsku w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z wykonania 
budżetu za rok 2016 opiniuje pozytywnie z uwagami omówionymi w uzasadnieniu” 
Kserokopia uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

6) Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy 
Lipsko za rok 2016. W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę, która 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr XL/281/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 22 czerwca 2017 r. 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za rok 2016.
7) Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 

z tytułu wykonania budżetu za rok 2017. W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli 
uchwałę, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr XL/282/2017 Rady Miejskiej w' Lipsku z dnia 22 czerwca 2017 r. 
w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.

1) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie Programu 
Stypendialnego i Nagród wspierających edukację dzieci i młodzieży z terenu Miasta 
i Gminy Lipsko, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr XL/283/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie Programu Stypendialnego i Nagród wspierających edukację dzieci i młodzieży
z terenu Miasta i Gminy Lipsko.

2) Informacji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta i Gminy Lipsko na lata 2017-2026 udzieliła Pani Anna Woźniak -  Skarbnik Miasta 
i Gminy Lipsko. Poinformowała, że w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie 
Miasta i Gminy Lipsko na rok 2017, Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 22 czerwca 
2017r.,dokonano aktualizacji kwot ujętych w Załączniku Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza 
Finansowa na lata 2017-2026 " w pozycjach:

1. Dochody ogółem zwiększono kwotę 90.075zł.
1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 90.075zł.,
2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 567zł.
2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 567zł.
3. Wynik budżetu. Deficyt w kwocie 3.156.331 zł.,
4. Przychody budżetu 3.837.63 lzł., z tego:
4.3 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 3.391.629zł., w tym na pokrycie
deficytu budżetu 391.629zł. (4.3.1).
Kwota długu 6.523.329
11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy, zmniejszono
o kwotę 19.359zł., w tym: majątkowe 19.359zŁ, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej
Uchwały.
11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszono o kwotę lO.lOOzł.
11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 18.792zł.

Ad. 6
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11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejszono o kwotę 9.259zł.
12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem 
środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, zmniejszono o kwotę 15.459zł.
12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu 
lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 
ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami zmniejszono o kwotę 
15.459zł.
Rok 2018
Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 352.805zł. z uwagi na zmianę harmonogramu spłaty 
planowanej do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. Spłatę z roku 2018 rozłożono na lata 2018-2021, biorąc pod uwagę 
warunki jakie gmina musi spełnić, aby mogła się ubiegać o częściowe umorzenie 
zobowiązania.
W latach 2019-2021 zwiększono dochody bieżące o kwotę zwiększonych rozchodów oraz 
odsetek od planowanej do zaciągnięcia w roku 2017 pożyczki.
Planowanym źródłem zwiększonych dochodów będzie odzyskany podatek VAT.
W latach 2018-2021 zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu planowanej do 
zaciągnięcia w 2017 pożyczki z WFOŚiGW.
Biorąc powyższe zmiany w latach 2018-2021 uległ zmianie wynik budżetu.
Załącznik Nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć do WPF”
Zmniejszono limit wydatków roku 2017 oraz limit zobowiązań przedsięwzięcie pn: „ 
Kompleksowa termomodernizacja 3-ch budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipsko"
0 kwotę 6.200zł.
Zmniejszono limit wydatków roku 2017 przedsięwzięcie pn: „Regionalne partnerstwo 
samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie 
e-administracji i geoinformacji - ASI" o kwotę 9.259zł.
Zmniejszono limit wydatków roku 2017 przedsięwzięcie pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 
190309W w miejscowości Sewerynów" o kwotę 3.900zł.

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

Uchwała Nr XL/284/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 22 czerwca 2017 r. 
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 
2017-2026

3) Informacji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej udzieliła 
Pani Anna Woźniak -  Skarbnik Miasta i Gminy Lipsko.

Zmiany dokonane w ramach dochodów bieżących:
W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01010 „ Infrastruktura wodociągowa
1 sanitaryjna wsi” , § 0970 „Wpływy z różnych dochodów” wprowadzono kwotę 90.075zł., 
tytułem planowanego zwrotu podatku VAT, w związku z realizowanym zadaniem 
inwestycyjnym dotyczącym budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Śląsko, Poręba 
oraz ulica Jadwinów w Lipsku. Odzyskany podatek VAT w roku 2017 sfinansuje część 
wydatków w/w zadania, na które gmina nie otrzyma pożyczki z WFOŚ i GW. Miasto i Gmina 
zaciągnie pożyczkę w kwocie netto wydatków kwalifikowanych zadania inwestycyjnego. 
Zmiany dokonane w ramach wydatków bieżących:
1. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 

„ Ochotnicze Straże Pożarne” wprowadzono wydatek w kwocie 500zł. na zakup środków



żywności, między innymi na przygotowanie posiłków dla członków OSP z terenu Miasta 
i Gminy Lipsko biorących udział w szkoleniach i zawodach sportowo-pożarniczych.

2. W dziale 801 „Oświata i wychowanie „ rozdział 80195 „Pozostała działalność” 
wprowadzono środki w kwocie 5.640zł. na nagrody Burmistrza dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych, za wysokie wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe.

3. W dziale 851 „Ochrona zdrowia „ rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” wprowadzono 
wydatek w kwocie l.OOOzł. na zakup środków żywności, na przygotowanie posiłków 
dla osób uczestniczących w zajęciach dotyczących przeciwdziałania narkomanii.

Zmiany dokonane w ramach wydatków majątkowych:
1. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wodociągu w miejscowości 

Śląsko”. Środki w kwocie 20.000zł. zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej w miejscowości Śląsko w kierunku 
miejscowości Daniszów o dł. ok. 1500m. Źródłem pokrycia wydatków w/w zadania 
inwestycyjnego będą zaoszczędzone środki powstałe w wyniku realizacji zadań:

„ Przebudowa drogi gminnej nr 190309W w miejscowości Sewerynów” ,
„ Zakup wiat przystankowych” ,
„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa 
informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji-ASI” oraz środki pozostałe 
po rezygnacji z realizacji wydatku w kwocie 6.200zł. zaplanowanego na opracowanie 
uzupełnienia do programów funkcjonalno-użytkowych dla zadania „Kompleksowa 
termomodernizacja 3-ch budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipsko”.
Zmiany w przychodach budżetu
Zmniejsza się kwotę przychodów z tytułu pożyczki długoterminowej z WFOŚ i GW o kwotę 
90.075zh, tj. o kwotę podatku VAT.
Zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
W związku ze złożonymi wnioskami sołectwa Katarzynów oraz Wola Solecka Druga na 
wspólną realizację zadania polegającego na utwardzeniu drogi gminnej nr 19022W, dokonano 
zmiany załącznika. W budżecie pomyłkowo ujęto dwa zadania zamiast jednego, 
z równoczesną pomyłką dotyczącą nazwy przedsięwzięcia sołectwa Katarzynów.
Zmiany w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego
W związku ze zwolnieniem Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych 
w Lipsku z obowiązku wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za rok 2016, 
zwiększono plan przychodów zakładu jako dodatkowy przychód z tytułu nieodpłatnego 
otrzymania aktywów obrotowych oraz plan kosztów o kwotę 166.154zł. Środki planuje 
się przeznaczyć na wydatki inwestycyjne związane z zakupem samochodu ciężarowego.

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

Uchwała Nr XL/285/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 22 czerwca 2017 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2017.

4) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr XL/286/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 22 czerwca 2017 r. 
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
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5) Przed podjęciem uchwały Przewodniczący Rady udzielił głosu Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Lipsko Panu Jackowi Wielorańskiemu. który przedstawił argumenty 
przemawiające za podjęciem działań zmierzających do przekształcenia Samorządowego 
Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych w Lipsku w spółkę prawa handlowego. 
Oznajmił, że połowie roku 2015 na obradach sesji nadmienił, że jako samorząd będziemy 
zastanawiać się nad zmianą organizacyjno-prawną naszego zakładu budżetowego, 
by utworzyć spółkę prawa handlowego. Odbyły się dwa spotkania z pracownikami zakładu, 
bardzo często odbywały się spotkania ze związkami zawodowymi, gdzie prowadzone były 
na ten temat rozmowy. Czy były przekazywane ich treści pracownikom, nie może się do 
tego odnieść ponieważ nie wie. Aby podjąć jakiekolwiek działania mające na celu 
przekształcenie zakładu w spółkę prawa handlowego, co związane jest z wydatkowaniem 
środków publicznych, wymagane jest upoważnienie od Rady Miejskiej, czego efektem to 
dzisiejszy projekt uchwały. Po jej podjęciu Burmistrz będzie mógł prowadzić rozmowy 
z firmą prawniczą, która przygotuje wszelkie projekty dokumentów dotyczące 
przekształcenia. Podkreślił zdecydowanie, że jest to zmiana organizacyjno-prawna. Spółka 
będzie dalej świadczyć usługi dla mieszkańców. Nieprawdą jest że to „druga Ekokolaria”, 
majątek zostanie zniszczony, zdefraudowany itp. podmiot, który miałby powstać będzie 
podmiotem w 100% własnością Gminy, czyli nie ma żadnego podmiotu prywatnego. 
W spółce będą pracować ci sami pracownicy, którzy obecnie wykonują pracę w zakładzie. 
W umowie spółki zostaną zagwarantowane wszystkie dotychczasowe prawa pracowników, 
wynagrodzenia i świadczenia, zmieni się tylko forma organizacyjno-prawna. Wobec 
powyższego pracownik będzie zabezpieczony w 100%. Zaakcentował, że żaden pracownik 
nie straci pracy, jeżeli dojdzie do utworzenia spółki. Nadmienił, iż w związku ze zmianą 
organizacyjno-prawną otwierają się dodatkowe możliwości, bo świadczone usługi będą 
jeszcze na większym poziomie niż do tej pory. Z chwilą podjęcia w dniu dzisiejszym 
intencyjnej uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza, będzie 
możliwość przygotowania się i przedstawienia Radnym pełnej informacji, a dopiero po jej 
przeanalizowaniu przedstawienia projektów uchwał w sprawie utworzenia spółki prawa 
handlowego. Podkreślił raz jeszcze, że nie będzie to „druga Ekokaloria”, nigdy do tego nie 
dopuści. Wyjaśniając dlaczego utworzenie spółki, stwierdził, że spółka ma większe 
możliwości działania niż zakład Budżetowy -  może pozyskiwać środki unijne (zakład nie); 
może odzyskiwać w 100% VAT (zakład nie), może sięgać po kredyty, leasing (zakład nie); 
np. zakład aby kupić samochód za 400.000zł musi wytężać swoją działalność, natomiast 
spółka może ten samochód wziąć w leasing, nie obciążając tak bardzo swojego budżetu, 
a jakość świadczonych usług będzie znacznie lepsza, gdyż będzie posiadała specjalistyczny 
sprzęt. Nadzór nad spółką będzie miała Gmina, bo będzie w 100% udziałowcem. Prezes 
spółki nie może zrobić nic, jeżeli nie uzyska zgody rady nadzorczej. Burmistrz jako jedyny 
wspólnik w spółce decyduje o sposobie postępowania z zyskami. Spółka może zaciągać 
kredyty tylko w miarę swoich możliwości finansowych. Uważa, że ta forma organizacyjna 
stwarza możliwości na wykonywanie większych inwestycji, poprzez otwieranie nowych 
gałęzi działalności, by zatrudniać ludzi, mieć więcej środków, uszczelnić system, by 
podmiot działał jak najlepiej i mógł osiągać zysk. Nie prawdą jest, że samorząd chce 
zniszczyć zakład, ten zakład ma się rozwijać w innej lepszej formie. Nieprawdą jest, że 
z chwilą powstania spółki będzie podwyższona opłata za wodę i ścieki. O cenie wody 
decyduje Burmistrz i przedstawia Radzie, wobec tego nie ma takiej możliwości, podmiot 
będzie świadczył takie usługi, jak do tej pory tj. budowa wodociągów, budowa i remont 
chodników itp. Głównie chodzi o to by zwiększyć zdolność racjonalnego działania
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zwiększającego przychody możliwość samodzielnego realizowania przez spółkę celów 
inwestycyjnych. Poza tym większa będzie kontrola nad działalnością spółki poprzez fakt 
corocznego badania sprawozdania finansowego z działalności.

Następnie Przewodniczący udzielił głosu Panu Józefowi Sosnowskiemu -  Dyrektorowi 
Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych w Lipsku -  zwrócił się 
do radnych z prośbą o nie podejmowanie decyzji o przekształceniu Zakładu w spółkę prawa 
handlowego. Zakład w obecnym stanie funkcjonuje ponad 40 lat i świadczy usługi dla 
mieszkańców gminy cała dobę. Nie jest to działalność nastawiona na zysk, stwierdził 
jednak, że Zakład w obecnym stanie funkcjonuje prawidłowo, o czym świadczą wyniki 
za rok 2016 odzwierciedlone w sprawozdaniu rocznym. Uważa, że działania zmierzające 
do przekształcenia zakładu przez Spółkę Deolitte nie są obiektywne. Jego zdaniem, spółka 
ta dokona przekształcenia w taki sposób, który będzie satysfakcjonujący dla Burmistrza. 
Nadmienił, że Spółka Deolitte za odzyskanie dla Gminy VAT pobrała wynagrodzenie 
w kwocie blisko 800.000 zł. Pomija się aspekt ludzki, nie gwarantując obecnym 
pracownikom stabilności i gwarancji dalszej pracy na obecnych zasadach. Wśród załogi są 
ludzie, którzy przepracowali w Zakładzie ponad 40 lat. Nikt nie spotkał się z nimi, nie 
przedstawił założeń dotyczących przekształcenia, a przede wszystkim nie zapewnił 
poczucia bezpieczeństwa. Załoga jest rozżalona. Pracownicy na temat zmiany formy 
organizacyjnej zakładu dowiadują się tzw. „poczty pantoflowej”, działalność Rady jest 
,jaw na i transparentna” w związku z tym rozmowy i decyzje dotyczące dalszych losów 
pracowników i zakładu powinny być prowadzone w taki sam sposób. Uważa, że jest 
„uprawiana polityka” wyborcza. Ponownie zwrócił się do radnych o niepodejmowanie 
uchwały na dzisiejszych obradach sesji.

Przewodniczący udzielił głosu Panu Zbigniewowi Przybylskiemu (który przybył na obrady 
sesji w trakcie ich trwania) Przewodniczącemu Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych w Lipsku -  
stwierdził, że „prawdą jest, że związki zawodowe spotykały się z Burmistrzem i były 
prowadzone rozmowy”, jednakże rozmowy te, nie były prowadzone drogą urzędową, 
pracownicy nie wiedzą oficjalnie nic na temat utworzenia spółki prawa handlowego na bazie 
zakładu. Powołał się na rozmowę z niektórymi radnymi na temat utworzenia spółki, którzy 
również nic nie wiedzieli, dopiero dowiedzieli się na ostatnim posiedzeniu Komisji w dniu 
19 czerwca. Uważa, że decyzja o utworzeniu spółki jest bezzasadna. Rozmawiając z Zarządem 
Regionu NSZZ „Solidarność” w Radomiu poinformowano, go że „spółkę w dzisiejszych
czasach, tworzy się tam, gdzie zakłady są zadłużone, a nie gdy zakład dobrze prosperuje”.
Poruszył sprawę cen wody ścieków, jego zdaniem po wyborach nastąpi wzrost cen wody 
i ścieków, bo jeśli spółka zaciągnie kredyty, wówczas należy ich spłacić. Zwrócił się 
do radnych, aby przemyśleli swoją decyzję i odnieśli ją  do realiów.

Włodzimierz Misiak -  zdaniem radnego po zapoznaniu się ze sprawozdaniem za rok 2016 
Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych w Lipsku, stwierdzić należy,
że Zakład funkcjonuje coraz lepiej, wobec tego powinno się rozważyć możliwość
przesunięcia decyzji przekształcenia Zakładu w spółkę prawa handlowego o jeden rok.

Roman Madejski -  jego zdaniem radni powinni w formie elektronicznej otrzymać podstawowe 
informacje dotyczące przekształcenia Zakładu w spółkę prawa handlowego, by mieć możliwość 
zapoznania się z argumentami przemawiającymi za utworzeniem spółki. Poza tym należało
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przeprowadzić spotkanie z pracownikami Zakładu uwzględniające wszystkie kwestie dotyczące 
pracowników Zakładu, które budzą ich niepokój i obawy, z chwilą jego przekształcenia 
w spółkę. Spotkanie z pracownikami zorganizowane jest dopiero w dniu jutrzejszym. Ponieważ 
nie zostały uwzględnione przytoczone przesłanki nie poprze wniosku o utworzeniu spółki.

Zenon Stępień -  radni o zamiarze utworzenia spółki dopiero dowiedzieli się na posiedzeniu 
komisji w dniu 19 czerwca 2017r., w punkcie sprawy różne. Uważa, że nie należy się spieszyć 
z przekształceniem Zakładu. Popiera wypowiedź swojego przedmówcy i uważa, że dyskusję, 
jak również przekształcenie Zakładu w spółkę prawa handlowego należy odłożyć w czasie
0 jeden rok.

Witold Wypchło -  poruszył termin spotkania z pracownikami Samorządowego Zakładu 
Budżetowego Usług Komunalnych w Lipsku, jego zdaniem wtorek o godzinie 14-tej, radni nie 
będą mogli uczestniczyć ponieważ do godziny 1500 odbywa się spotkanie konsultacyjne 
„RADAR II” organizowane w ramach projektu: „Partycypacja w Planowaniu Przestrzennym”. 
W związku z tym uważa, że należy zmienić godzinę spotkania, ponieważ radni nie będą mieli 
możliwości uczestniczenia w spotkaniu z załogą.

Pan Jacek Wielorański -  Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko -  poinformował, że istotnie jest to 
przeoczenie i zwrócił się do Dyrektora SZBUK w Lipsku o przesunięcie spotkania na godzinę 
15 , wyjaśniając, że nie jest to celowe działanie, aby radni nie mogli uczestniczyć w spotkaniu, 
wręcz przeciwnie zależy mu na obecności radnych. Burmistrz odniósł się do wypowiedzi 
Dyrektora Sosnowskiego. Przede wszystkim stwierdził, że jest daleki od „uprawiania polityki” . 
Nie zgadza się z informacją dotyczącą „złego” traktowania pracowników, ponieważ bierze 
odpowiedzialność za swoje wypowiedzi tj. wszelkie prawa pracownicze zostaną zachowane
1 tak będzie przygotowany projekt dokumentów, przedstawiający przekształcenie zakładu 
w spółkę prawa handlowego. Nie wyobraża sobie by mogło być inaczej. Zwrócił się do 
Dyrektora Sosnowskiego, jak i Przewodniczącego Związków Zawodowych NSZZ 
"Solidarność” Pracowników Zakładu, aby nie wprowadzali ludzi w błąd -  jest prawdą, że 
dwukrotnie spotykał się z pracownikami w zakładzie i tematem rozmów było ewentualne 
założenie spółki prawa handlowego. W dniu dzisiejszym radni mają projekt uchwały 
upoważniającej Burmistrza do podjęcia działań w celu przygotowania projektów dokumentów 
w sprawie założenia spółki. W związku z tym, nie mógł rozmawiać o „założeniu” lecz
0 „ewentualnym założeniu” spółki. Odniósł się również do wypowiedzi Dyrektora dotyczącej 
Firmy Deolitte, stwierdzając, ze jest to firma międzynarodowa, działająca zgodnie 
z obowiązującym prawem i na podstawie prawa przygotuje projekty dokumentów. Dzięki tej 
firmie odzyskaliśmy VAT, gdzie inne samorządy borykają się z tym do dnia dzisiejszego. 
Warunki umowy były takie, a nie inne, na które Gmina przystała, uzyskaliśmy kwotę 2,5 min zł
1 dzięki temu wykonaliśmy wiele inwestycji na terenie Miasta i Gminy Lipsko. Wobec tego 
wypowiedź w tej sprawie, Dyrektora Sosnowskiego jest bezzasadna.

Zenon Stępień -  zwrócił się z zapytaniem dlaczego przygotowanie dokumentów przekształcenia 
Zakładu w spółkę prawa handlowego nie zostało przekazane Pani Mecenas, tylko zlecone innej 
kancelarii?

Jacek Wielorański -  Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko -  w odpowiedzi poinformował, że 
zlecone jest to firmie, która się tym zajmuje, nie ujmując kwalifikacjom Pani Mecenas, zajmuje 
się ona całokształtem działania Miasta i Gminy, a podmiot zewnętrzny wykona zleconą pracę
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tak, aby nie budziła jakichkolwiek wątpliwości i będzie obiektywna i zgodna z obowiązującym 
prawem.

Jacek Zając -  stwierdził, że dzisiejsza uchwała jest uchwałą zezwalającą Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Lipsko podjęcia działań w celu opracowania projektów dokumentów w celu 
utworzenia spółki prawa handlowego. Nie jest to uchwała decydująca o tym czy powstanie 
spółka czy też nie, tylko na bazie opracowanych projektów dokumentów będą prowadzone 
dyskusje z wszystkimi zainteresowanymi w tej sprawie. Wobec powyższego kończy debatę w 
tej sprawie.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stanowienia 
o kierunkach działania Burmistrza Miasta i Giny Lipsko.

W głosowaniu jawnym przy 10 głosach „za, 5 „przeciw” radni podjęli uchwałę, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr XL/287/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 22 czerwca 2017 r. 
w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko

Ad. 9.

Przewodniczący Rady Pan Jacek Zając przeprosił Burmistrza i jego Zastępcę za brak 
umieszczenia na statuetkach Nagrody im. Oleśnickiego ich nazwisk, tym bardziej, że wsparli 
osobiście finansowo nagrodę, a nie wszyscy radni to uczynili.
Ad. 10.

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