
Protokół XLI/2017 
sesji Rady Miejskiej w Lipsku  

kadencji 2014-2018  
odbytej w dniu 25 lipca 2017 r. 

w sali konferencyjnej Urzędu M iasta i Gminy Lipsko 
w godzinach 10°° -  1135

Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych, obecnych 12. Nieobecni usprawiedliwieni: 
Madejski Roman, Misiak Włodzimierz, Patyk Michał (lista obecności stanowi załącznik 
do niniejszego protokółu).

Udział w sesji wzięli:
1. Jacek Wielorański -  Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko;
2. Artur Dygas -  Sekretarz Miasta i Gminy Lipsko;
3. Anna Woźniak -  Skarbnik Miasta i Gminy Lipsko;
4. Grzegorz Kusio - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Środowiska i Mienia 

Komunalnego UMiG;
5. Ilona Chlebna -  referat ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji 

miejskich przestrzeni publicznych
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

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

Przewodniczący poinform ował, że obrady sesji zostały zwołane na w niosek Burmistrza 
w związku z przyznaniem  M iastu i Gminie Lipsko dofinansowania na realizację projektu 
pn.: „Opracowanie Program u Rewitalizacji Gminy Lipsko”, co wiąże się z podjęciem uchwały 
w sprawie przyjęcia Program u. W niosek stanowi integralny załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad sesji tj. z 22 czerwca 2017 r.
3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko na temat działalności w okresie od 22 czerwca 

2017r. do 25 lipca 2017 r.
4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Przyjęcie Programu rewitalizacji Gminy Lipsko;
2) Zasad korzystania i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków

komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Lipsko;
3) Przyjęcia Regulaminu korzystania z rynku w Lipsku;
4) Zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2017;

6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 2.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli protokół z dnia 22 czerwca 2017 r. 

nie zgłaszając żadnych uwag.



Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko przedstawił informację na temat działalności w okresie 
od 22 czerwca 2017 r. do 25 lipca 2017 r.:
1. 22.06.2017 r. -  udział w obradach sesji Rady Miejskiej w Lipsku;
2. 22.06.2017 r. -  spotkanie z projektantem dokumentacji odmulenia zalewu w Lipsku;
3. 22.06.2017 r. -  udział w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej Zwoleńska;
4. 23.06.2017 r. -  udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2016/2017 w szkołach:

Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Lipsku; Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Soleckiej; 
Zespole Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej; Publicznym Przedszkolu Samorządowym 
w Lipsku; Publicznej Szkole Podstawowej w Lipsku;

5. 25.06.2017 r.
1) udział w Festynie Rodzinnym w Krępie Kościelnej;
2) udział w Święcie Manufaktura Smaków w Opolu Lubelskim;

6. 26.06.2017 r. — spotkanie z mieszkańcami Miasta i Gminy Lipsko i posłami Prawa 
i Sprawiedliwości w LCK w sprawie budowy obwodnicy Lipska;

7. 27.06.2017 r.
1) udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipsku;
2) udział w konsultacjach społecznych w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu 

przestrzennym”;
3) spotkanie z pracownikami Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych 

w Lipsku dotyczącego ewentualnego utworzenia na bazie Zakładu spółki z o.o.
8. udział w obradach sesji Rady Powiatu Lipskiego;
9. 4.07.2017 r. -  wyjazd do Ostrowca Świętokrzyskiego na spotkanie z Dyrektorem Krzysztofem 

Głowienką z PGE Ostrowiec Św. w sprawie modernizacji oświetlenia ulicznego;
10. 21.07.2017 r. -  wyjazd do Zwolenia na spotkanie z Panią Teresą Materek -  kierownikiem 

GDDKiA Oddział Zwoleń w sprawie remontu drogi krajowej biegnącej przez Lipsko.

Ad. 4.

Mirosława Jabłońska -  czy istnieje możliwość wyodrębnienia na zalewie miejsca na kąpielisko?
Witold Wypchło -  zwrócił się z zapytaniem na jakim etapie modernizacji jest stadion?
Mateusz Pawlak -  zwrócił się z zapytaniem -  czy istnieje nadzieja budowy chodników w Maruszowie. 
Nadmienił, iż ostatnio wydarzył się wypadek w którym poniosła śmierć jedna osoba a druga 
w ciężkim stanie leży w szpitalu. Chodniki w Maruszowie są gwarantem poczucia bezpieczeństwa 
dla osób poruszających się pieszo.
Andrzej Nowak -  czy istnieje możliwość zamontowania na zalewie elektrowni wodnej? Poruszył 
sprawę odmulenia zalewu. Uważa, że istnieje ewentualność składowania mułu na terenie 
Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych w Lipsku.
Włodzimierz Marek -  stwierdził, że teren wokół „źródełka” jest bardzo zanieczyszczony, wprawdzie 
jest to teren należący do Gminy Solec n/Wisłą, jednakże bardzo wieli mieszkańców naszej gminy 
korzysta z niego w celach rekreacyjnych. Czy byłaby możliwość przy współpracy z Wójtem Gminy 
Solec n/Wisłą uporządkowania obszaru wokół źródełka?
Andrzej Barański -  poinformował, że w miejscowości Krępa Kościelna przy kościele po ostatnich 
burzach są pozapychane przepusty, co powoduje, że tworzą się rozlewiska.
Radny zwrócił się z zapytaniem w jakim terminie zostanie wyremontowana kładka na rzece 
w miejscowości Krępa Kościelna?
Andrzej Nowak -  poruszył sprawę dot. wjazdu na teren szkoły w Długowoli - remont drogi 
powiatowej spowoduje nierówność terenu i tzw. „uskok” przy wjeździe.

Ad. 3.



Odpowiedzi udzielił Pan Jacek Wielorański -  Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko

1. dot. kąpieliska i elektrowni wodnej i składowania mułu
Stwierdził, że została podpisana umowa na opracowanie projektu technicznego odmulenia zbiornika 
na rzece Krępiance wraz z remontem jazu żelbetonowego rzeki Krępianki w miejscowości Lipsko; 
jeśli pozyskamy środki od Wojewody dokonamy odmulenia zalewu i wówczas zostanie zlecone 
opracowanie dokumentacji na usytuowanie kąpieliska; na dzień dzisiejszy zamontowanie elektrowni 
wodnej jest niemożliwy z uwagi na remont zalewu; sprawa dot. składowania mułu należeć będzie do 
wykonawcy zadania, składowanie na terenie SZBUK w Lipsku jest nie możliwe z uwagi na ochronę 
środowiska.
2. dot. modernizacji stadionu
Poinformował, że zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą przebiega wszystko zgodnie z ustalonym 
terminem. Zakończenie modernizacji nastąpi w miesiącu wrześniu br.
3. dot. budowy chodników w miejscowości Maruszów
W związku informacjami uzyskanymi w trakcie ostatniej rady technicznej w przedmiocie 
wybudowania chodników w msc. Maruszów, powodem opóźnienia w realizacji zadania są zbyt 
wygórowane żądania Zakładu Energetycznego dotyczące zmiany lokalizacji słupów oświetlenia 
ulicznego, które znajdują się w kolizji z projektowanym chodnikiem W związku z powyższym 
wykonawca w uzgodnieniu z inwestorem tj. Generalną Dyrekcją Dróg Publicznych i Autostrad, 
zdecydował się, że słupy pozostaną w obecnej lokalizacji, a chodnik zostanie poprowadzony na etapie 
budowy w taki sposób, aby mieszkańcy mogli korzystać z niego komfortowo i bezpiecznie.
4. dot. terenu wokół „źródełka”
Burmistrz poinformował, że zaaranżuje spotkanie z Wójtem Gminy Solec w celu podjęcia wspólnej 
decyzji dot. porządkowania terenu.
5. dot. zapchanych przepustów w Krępie Kościelnej i kładki
Burmistrz poinformował, że jest to droga wojewódzka i niezwłocznie o zaistniałej sytuacji zostanie 
poinformowany Mazowiecki Zarząd Dróg i Autostrad Oddział w Radomiu. Remont kładki nie jest 
ujęty w budżecie na rok 2017, w związku z tym nie ma możliwości realizacji zadania, chyba, 
że pojawią się dodatkowe środki.
6. dot. wjazdu na teren szkoły w Długowoli 
Burmistrz udzieli informacji na następnych obradach sesji

Ad. 5.
1) Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Ilona Chlebna -  referent ds. planowania 

i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji miejskich przestrzeni publicznych UMiG. 
stwierdziła, że Program Rewitalizacji Gminy Lipsko na lata 2017-2023 opracowany został 
zgodnie z „Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”, 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 3 lipca 2015 r. oraz wytycznymi Instytucji 
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 
dotyczącymi zasad przygotowania programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) 
w perspektywie finansowej 2014-2020.

Zgodność struktury Programu Rewitalizacji z wytycznymi warunkuje jego skuteczną 
i efektywną implementację na gruncie wymogów merytorycznych w okresie programowania 
2014-2020. Z kwestii teoretycznych, można przytoczyć definicję samej rewitalizacji. 
Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 
zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia 
obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub 
środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej



gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany 
poprzez programy rewitalizacji.

Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru 
oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, 
prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli 
nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede wszystkim we współpracy 
z lokalną społecznością. Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są w sposób 
spójny: wewnętrznie (poszczególne działania pomiędzy sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi 
politykami sektorowymi, np. transportową, energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi 
z dokumentów strategicznych i planistycznych). W przypadku Miasta i Gminy Lipsko opracowanie 
Programu Rewitalizacji jest kolejnym elementem służącym dynamizowaniu rozwoju lokalnego.
Cele i założenia Programu Rewitalizacji Gminy Lipsko powiązane są z innymi dokumentami 
strategicznymi obowiązującymi w gminie, takimi jak:
1) Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta i Gminy Lipsko na lata 2000 -  2020;
2) Strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta i gminy Lipsko na lata 2016 -  2025;
3) Gminny Program Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Lipsko na lata 2016 -  2020;
4) Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lipsko na lata 2016 - 2019 z perspektywą do roku 2023;
5) Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy 

Lipsko na lata 2016 - 2019 z perspektywą do roku 2023;
6) Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta 

i Gminy Lipsko - aktualizacja z 2016 roku;
7) Miejsko-Gminny Program profdaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii na rok 2017;
Uwzględniając aspekt społeczny, jako jeden z najważniejszych wskaźników definiujący 

negatywne zjawisko na wskazanym obszarze, wyodrębniono obszary, które cechują się największymi 
przekroczeniami w każdej ze sfer. Do obszaru zdegradowanego w gminie Lipsko zakwalifikowano 
następujące jednostki przestrzenne: Borowo, Gołębiów, Gruszczyn, Helenów (Kostusin), Jakubówka, 
Lipa-Miklas, Maziarze, Nowa Wieś, Szymanów, Śląsko, Tomaszówka, Wola Solecka Druga, 
Zofiówka. Na delimitowanym obszarze zdegradowanym mieszka 1968 osób (17,3% mieszkańców 
gminy Lipsko).

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

Uchwała Nr XLI/288/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 łipca 2017 r. w sprawie 
przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Lipsko na lata 2017-2023.

2) Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Grzegorz Kusio -  Kierownik Referatu RGS UMiG. 
informując, że zmiana wiąże się z dodatkowymi przystankami w miejscowości Zofiówka.

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

Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr XLI/289/2017 Rady Miejskiej w  Lipsku z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie 
w sprawie zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie 
z przystanków kom unikacyjnych zlokalizowanych na terenie M iasta i Gminy Lipsko

3) Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Artur Dygas -  Sekretarz Miasta i Gminy 
Lipsko stwierdzając, że w związku z planami organizacji w roku 2017 uroczystości pn. Dni Lipska



w obszarze rynku przy Lipskim Centrum Kultury, a także w związku z tym, że impreza ta będzie 
mieć charakter imprezy masowej zgodnie z art. 25 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. 
o bezpieczeństwie imprez masowych. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1160 z późn. zm.) do wniosku 
o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej niezbędny jest regulamin obiektu 
(terenu), na którym ta impreza będzie organizowana. Aktualnie nie mamy podjętej tego typu 
uchwały dla tego obszaru. W związku z powyższym, aby zapewnić możliwość prawidłowej 
realizacji planowanego wydarzenia jak również innych podobnych wydarzeń w przyszłości, 
uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z rynku w Lipsku jest niezbędna.

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

Uchwała Nr XLI/290/2017 Rady Miejskiej w  Lipsku z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie 
przyjęcia „Regulaminu korzystania z rynku w Lipsku”

4) Projekt uchwały omówił Pan Jacek Wielorański -  Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko.
Poinformował, że 

zmiany dokonane w ramach dochodów bieżących:
W dziale 758 „ Różne rozliczenia”, rozdział 75814 „Różne rozliczenia” , § 2990 „Wpłata środków 
finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego” wprowadzono kwotę 19.968zł. Środki dotyczyły przygotowania dokumentacji 
aplikacyjnej odnawialnych źródeł energii. Do realizacji w/w wydatku nie doszło, w związku 
z nieosiągnięciem celu, dla którego zawarto umowę z wykonawcą.
Zmiany dokonane w ramach wydatków majątkowych:
Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:
1. „Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji 

w Lipsku”. Środki w kwocie 15.000zł. zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu 
samochodu służbowego, który zostanie wykorzystany dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców 
Miasta i Gminy Lipsko.

2. „Przebudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Cichej w Lipsku”. Środki w kwocie 4.968zł. zostaną 
przeznaczone na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy oświetlenia ulicznego w ulicy 
Cichej w Lipsku w zakresie nowej lokalizacji słupów oświetleniowych, likwidacji słupa 
energetycznego będącego w kolizji z planowaną przebudową ulicy oraz zaprojektowania 
w związku z tym, w porozumieniu z PGE Dystrybucja, nowego układu sieci dystrybucyjnej 
niskiego napięcia.

Źródłem pokrycia wydatków w/w zadań inwestycyjnych będą wprowadzone dochody z tytułu zwrotu 
niewykorzystanych środków bieżących roku 2016. Wprowadzono do budżetu roku 2017 dotację 
celową dla Lipskiego Centrum Kultury w kwocie 25.000zł., na finansowanie kosztów inwestycyjnych 
dotyczących zakupu mikrofonowego systemu bezprzewodowego. Nowe systemy będą pracowały 
w zakresie pasm bezpiecznych od zakłóceń i zgodnych z obowiązującymi przepisami o używaniu 
urządzeń radiowych, nadawczo - odbiorczych bez wymaganego pozwolenia radiowego. Mikrofonowy 
system bezprzewodowy jest podstawą realizacji wszystkich wydarzeń społeczno-kulturalnych 
organizowanych w Lipsku.
Źródłem pokrycia kwoty wydatków w/w zadania będą środki przesunięte z zadania inwestycyjnego 
„Modernizacja sali widowiskowej Lipskiego Centrum Kultury”. Do realizacji zadania nie dojdzie, 
z uwagi na nie znalezienie wykonawcy dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do tego, aby złożyć 
w wymaganym terminie wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Uchyla się zapis § 8 ust. 2 Uchwały Budżetowej dotyczący



upoważnienia Burmistrza do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej, w związku z podjętą Uchwałą 
Nr XL/286/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie.
Marcin Lenart -  jego zdaniem należy w miarę możliwości finansowych i dopuszczonych przez 
obowiązujące prawo wspierać działania Komendy Powiatowej Policji w Lipsku w zakupie pojazdu 
służbowego, niezbędnego do poprawy bezpieczeństwa publicznego, jednakże uważa, 
że funkcjonariusze policji powinni zwiększyć intensywność patroli pieszych.

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

Uchwała Nr XLI/291/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie 
zmiany Uchwały Budżetowej M iasta i Gminy Lipsko na rok 2015

Ad. 7.
Przewodniczący Rady Pan Jacek Zając stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany 

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

Przewodniczący Rady 

cek Ząjąc

Protokołował
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