
Protokół X IJX /2018  
sesji Rady Miejskiej w Lipsku  

kadencji 2014-2018  
odbytej w dniu 26 m arca 2018 r. 

w sali konferencyjnej U rzędu M iasta i G m iny  Lipsko  
w  godzinach 10ll()-  12311

Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych, obecnych 12; nieobecni usprawiedliwieni 
M irosława Jabłońska, Roman Madejski (lista obecności stanowi załącznik do niniejszego 
protokółu).

Udział w sesji wzięIi:

1. Jacek W ielorański — Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko;
2. M ariola Szymczyk -  Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko;
3. Artur Dygas -  Sekretarz Miasta i Gminy Lipsko;
4. Anna W oźniak -  Skarbnik Miasta i Gminy Lipsko;
5. Józef Sosnowski — Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług

Komunalnych w Lipsku, W iceprzewodniczący Rady Powiatu Lipskiego;
6. Kazimierz M orgaś -  Radny Rady Powiatu Lipskiego;
7. Izabela Ronduda -  Dyrektor Lipskiego Centrum Kultury;
8. Barbara Rutkowska -  Dyrektor M iejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Lipsku;
9. Elżbieta Kosterna -  Dyrektor Publicznej szkoły Podstawowej w Lipsku
10. M agdalena Cieślak -  Dyrektor Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Lipsku;
11. Ewa Sołtysiak -  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Soleckiej;
12. Justyna Tom czyk Dyrektor Przedszkola Publicznego Samorządowego w Lipsku;
13. Anita W róbel — Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Długowoli;
14. Grażyna Kulpińska -  Dyrektor Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej;
15. W ładysław Bąjkowski Redaktor Naczelny „Twojego Radia Lipsko”;
16. Monika Piątek Powiatowy Zespół Doradców w łapsku;
17. Grzegorz Kusio Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Środowiska i Mienia

Komunalnego UMiG;
18. Sołtysi z terenu Gminy Lipsko.
Listy obecności stanow ią  za łącznik  do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie w niosek o następującej treści:

wprowadzenie do pkt. 8:
1) ppkt. 10 w brzmieniu:

„w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych”;
2) ppkt. 11 w brzmieniu:

„w sprawie zwolnienia Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych w Lipsku 
z obowiązku wpłaty nadwyżki budżetowej” ;

W głosowaniu jaw n ym  jednogłośn ie  radni przyjęli do realizacji w niosek 1).
W głosowaniu jaw n ym  jednogłośnie  radni przyjęli do realizacji w niosek  2).
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W głosowaniu j aw nym jednogłośnie radni przyjęli do realizacji następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokółu z poprzednich obrad sesji tj. z dnia 12 lutego 201 8 r.
3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko na temat działalności w okresie od 12 lutego

2018r. do 26 marca 2 0 1 8 r.;
4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Informacja na tem at ściągalności podatków i opłat lokalnych za rok 2017, w tym opłaty

za wywóz nieczystości stałych z terenu Miasta i Gminy Lipsko;
1) W ystąpienie Burm istrza Miasta i Gminy;

6. Przyjęcie sprawozdania z działalności M iejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
za 2017 r. oraz prognoza potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2018 r.
1) W ystąpienie Dyrektora M iejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku;
2) Dyskusja;

7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017 
oraz plan potrzeb związanych z realizacją tych zadań na rok 2018;
1) W ystąpienie Dyrektora M iejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku;
2) Dyskusja;

8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zw ierząt na terenie Miasta i Gminy Lipsko w 201 8 r.;
2) Podziału M iasta i Gminy Lipsko na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, 

numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu;
3) Podziału Miasta i Gminy Lipsko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, 

granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych ;
4) W yrażenia zgody na nabycie nieruchomości;
5) Zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i M odernizacji Urządzeń 

W odociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Samorządowego Zakładu Budżetowego 
Usług Komunalnych w Lipsku na lata 2018-2020;

6) Zatwierdzenia Regulaminu korzystania ze Stadionu M iejskiego w Lipsku;
7) Ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy 
Lipsko dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania 
przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące 
jednostkam i samorządu terytorialnego;

8) Zm iany W ieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2018-2026;
9) Zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2018;
10) Ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych;
11) Zwolnienia Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych w Lipsku 

z obowiązku wpłaty nadwyżki budżetowej;
9. Wnioski i zapytania sołtysów.
10. Wolne wnioski.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad sesji.

W głosowaniu jaw nym  jednogłośnie radni przyjęli protokół z obrad sesji z dnia 
12 lutego 2018 r., nie zgłaszając żadnych uwag.

Pan Jacek W ielorański Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko przedstawił informację 
ze swojej działalności w okresie od 12 lutego 2018 r. do 26 marca 2018 r.

Ad. 2.

Ad. 3.
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In f o r m a c j a

1. 12.02.2018 r. -  udział w sesji Rady Miejskiej w Lipsku;
2. 13.02.2018 r. -  spotkanie z wykonawcą term om odernizacji budynków użyteczności 

publicznej w W iśniówku, Krępie Kościelnej i Katarzynowie;
3. 15.02.2018 r. -  konferencja Cyber przemoc -  zagrożenia płynące z korzystania 

z internetu;
4. 15.02.2018 r. -  spotkanie z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym Panią Jolantą Rękas- 

Szylar w sprawie współpracy;
5. 17.02.2018 r. otwarcie i wręczenie nagród w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar 

Burm istrza i Prezesa Old Boys Lipsko Szkół Podstawowych;
6. 17.02.2018 r. — udział w zebraniu sprawozdawczym OSP Krępa Kościelna;
7. 18.02.2018 r. -  otwarcie i wręczenie nagród w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar 

Burmistrza i Prezesa Old Boys łapsko;
8. 19.02.2018 r. -  spotkanie z Panem Adamem Sztaiem wykonawcą projektu wodociągu 

w miejscowościach Leszczyny, Huta, Maziarze, Borowo, W ólka Krępska, Wróblów 
i Rokitów;

9. 19.02.2018 r. -  spotkanie z Panią Teresą Materek -  Kierownikiem GDDKiA Rejon 
Zwoleń w sprawie remontu drogi krajowej nr 79 przez gminę Lipsko;

10. 20.02.2018 r. -  spotkanie z dyrekcją SZBUK dotyczące działalności zakładu 
i planowanych remontów i inwestycji na rok 2018;

11. 21.02.2018 r. -  wyjazd do Bałtowa -  spotkanie LGD „Krzem ienny Krąg” dotyczące 
możliwości pozyskania środków z LGD;

12. 21.02.2018 r. -  wyjazd do warszawy -  podpisanie umowy na udzielenie pożyczki 
w 30% umarzalnej na wykonanie sieci wodociągowej w miejscowościach: Śląsko, 
Poręba i ul. Jadwinów z WFOŚ w Warszawie;

13. 24.02.2018 r. -  udział w zebraniu sprawozdawczym OSP Długowola;
14. 26.02.2018 r. -  spotkanie z inspektorem nadzoru i wykonawcą kanalizacji sanitarnej 

w miejscowościach: Lipa Miklas, Lipa Krępa, Babilon, Sewerynów i Małgorzacin 
w aglomeracji Lipsko;

15. 1.03.2018 r. -  obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych;
16. 1.03.2018 r. -  spotkanie z wykonawcami term om odernizacji budynków użyteczności 

publicznej w Krępie Kościelnej, Wiśniówku i Katarzynowie;
17. 3.03.2018 r. -  udział w zebraniu sprawozdawczym OSP Lipsko;
18. 5.03.2018 r. -  udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipsku;
19. 5.03.2018 r. -  udział w Powiatowej Radzie Rynku Pracy;
20. 6.03.2018 r. -  narada dyrektorów placówek oświatowych w sprawie arkusza 

organizacyjnego na rok szkolny 201 8/2019;
21 .6 .03 .2018  r. -  wyjazd do Zwolenia -  spotkanie Zarządu Konwentu Wójtów, 

Burmistrzów i Prezydenta Radomia;
22. 8.03.2018 r. -  spotkanie z firmą prawniczą DELLOiTE w sprawie VAT-u;
23. 9.02.2018 r. -  spotkanie z Panem Rafałem Rajkowskim -  marszałkiem 

woj. m azowieckiego w sprawie inwestycji drogowych na terenie gminy Lipsko;
24. 9.02.201 8 r. -  wyjazd do Zwolenia - spotkanie z Panią Teresą Materek kierownikiem 

GDDKiA Rejon Zwoleń w sprawie remontu drogi krajowej nr 79 biegnącej przez 
gminę Lipsko;

25. 9.02.2018 r. -  spotkanie z projektantem remontu stadionu miejskiego;
26. 10.03.2018 r. -  udział w zebraniu sprawozdawczym OSP Wola Solecka;
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27. 12.03.2018 r. -  wyjazd do Zwolenia -  spotkanie z Panią Teresą Materek 
kierownikiem GDDKiA Rejon Zwoleń w sprawie remontu drogi krajowej Nr 79 
biegnącej przez gminę Lipsko;

28. 13.03.2018 r. -  wyjazd do Zwolenia -  spotkanie z Panem Leszkiem Sekulskim 
dyrektorem GDDKiA Oddział Mazowiecki w warszawie w sprawie remontu drogi 
krajowej Nr 79 biegnącej przez gminę Lipsko;

29. 14.03.2018 r. -  spotkanie z kierownictwem SZBIJK Lipsko w sprawie remontów 
i inwestycji wykonywanych przez Zakład;

30. 15.03.2018 r. -  podpisanie aktu notarialnego na sprzedaż lokalu m ieszkalnego w bloku 
Rynek 5;

31. 15.03.2018 r. -  spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych z Gminy Lipsko;
32. 15.03.2018 r. -  spotkanie z projektantem wodociągu Leszczyny, Huta, Maziarze, 

Borowo, W ólka Krępska, W róblów i Rokitów;
33. 16.03.2018 r. -  udział w walnym zebraniu W spólnoty M ieszkaniowej Boczna 5;
34. 17.03.2018 r. -  udział w posiedzeniu Zarządu OSP RP w Lipsku;
35. 19.03.2018 r. -  udział w posiedzeniu Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Opieki 

Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Lipsku;
36. 20.03.2018 r. -  udział w posiedzeniu Komisji Gospodarczej, Finansów Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lipsku;
37. 22.03.2018 r. — spotkanie z właścicielami działek przy nowo budowanej drodze 

wojewódzkiej 747 w sprawie pozyskania części działek pod drogę serwisową 
przez M iasto i Gminę Lipsko wspólnie z MZDW w Warszawie.
Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4.

Włodzimierz Misiak -  zwrócił się z zapytaniem czy na spotkaniu z Panem Rafałem 
Rajkowskim -  marszałkiem woj. mazowieckiego w sprawie inwestycji drogowych na terenie 
gminy Lipsko został ustalony realny termin wykonania inwestycji?
Burmistrz -  poinformował, że w roku bieżącym będzie wykonane odwodnienie i przebudowa 
drogi w zakresie położenia nakładki asfaltowej i wykonania chodników na odcinku 
od miejscowości Nowa Wieś przez Lipę Miklas, w związku z tym konieczne jest wykonanie 
projektu odwodnienia tej części, co jest w trakcie wykonywania. Remont drogi ul. Spacerowa
- Papiernia jest uzależniony od możliwości pozyskania środków.
Andrzej Barański -  zwrócił się z zapytaniem czy roku bieżącym zostanie wykonany remont 
kładki na rzece w Krepie Górnej?
Burmistrz w odpowiedzi poinformował, że na dzień dzisiejszy zastanawiam y się jakich 
materiałów należy użyć by kładka była bezpieczna. Na pewno w roku bieżącym remont zostanie 
wykonany

Ad. 5.

Informację na tem at ściągalności podatków i opłat lokalnych za rok 2017, w tym opłaty 
za wywóz nieczystości stałych z terenu Miasta i Gminy Lipsko om ów iła Pani Anna Woźniak
-  Skarbnik M iasta i Gminy Lipsko (materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 
Stwierdziła, że w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017 r. zostało na zaległości wystawione 
w osobach fizycznych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym 746 upomnień na łączną 
kwotę 194.720,78 zł. a podatku od środków transportu 49 upomnień na kwotę 131.759,20 zł. 
oraz podatek od nieruchomości osób prawnych szt. 10 na kwotę 13.558,70 zł.
Na koniec 2017r. wpłaty zaległości poszczególnych podatków wynoszą:

41,



- podatek rolny, leśny i od nieruchomości osób fizycznych - 43.996,88 zł
- podatek od środków transportowych osób fizycznych 3.996,70 zl.
- podatek od nieruchomości osób prawnych - 1.330,29 zl.
W okresie od 01.01.2018 do 19.03.2018r. w łącznym zobowiązaniu pieniężnym po otrzymaniu 
upomnień i wystawieniu tytułów wykonawczych wpłynęło 27.43 1,96 zł. (zaległości).

Ad. 6.
Sprawozdanie z działalności M iejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku 

za rok 2017 wraz z prognozą potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2018 omówiła 
i przedstawiła Pani Barbara Rutkow ska Dyrektor Ośrodka (materia! stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu). Poinformowała, że w związku z występującymi problemami 
i negatywnymi zjawiskami społecznymi na terenie Miasta i Gminy Lipsko a także 
koniecznością realizacji zadań, postawionych przed pomocą społeczną, zarówno na poziomie 
lokalnym jak  i na poziomie rodziny i jednostki, niezbędny jes t profesjonalizm i systemowe 
diagnozowanie problemów w skali miasta i gminy celem minimalizacji negatywnych skutków. 
Wszystkie niedoskonałości potęgują się w wymiarze konkretnego człowieka. Często jest 
to praca niewymierna, gdzie podmiotem działania jest jednostka. G łówny powód ubiegania się 
osób i rodzin o pomoc to bezrobocie, niezaradność, niepełnosprawność, długotrwała choroba, 
alkoholizm oraz rodziny niewydolne wychowawczo (wspieranie rodziny poprzez pracę 
asystenta rodziny) Ośrodek od 2015 roku realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 
Obecnie jest to Podprogram 2017. Pracownicy socjalni ośrodka kwalifikują osoby i rodziny 
do tej formy pomocy jak  również zajm ują się stroną organizacyjną tj. transport i rozładunek 
żywności, wydawanie skierowań, powiadamianie o term inie odbioru, wydawanie żywności, 
rozliczanie dokumentacji, sporządzanie meldunków i sprawozdań oraz organizacja działań 
towarzyszących w ramach programu (warsztaty kulinarne, sposoby sporządzania zdrowych 
posiłków). Z tej formy pomocy w podprogramie w 2017 r. korzysta 480 osób. Uprawnienie 
do korzystania z pom ocy żywnościowej jest uwarunkowane trudną sytuacją życiową oraz 
dochodem rodziny. Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy 
żywnościowej wynosi 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania 
ze świadczeń pomocy społecznej tj. 1.268 zł. w przypadku osoby samotnie gospodarującej 
i 1.028zł. w przypadku osoby w rodzinie. Planowanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej 
było i jest sprawą otwartą , wymagającą ciągłej korekty. Trudno jes t bowiem ściśle określić 
liczbę klientów pomocy społecznej, zm ienia się ona wraz ze zmianą ogólnej sytuacji społecznej 
i ekonomicznej kraju oraz ze zmianą obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego 
osoby do świadczeń finansowych. Zabezpieczenie potrzeb w środowisku - ich różnorodność, 
złożoność wymaga środków finansowych a przede wszystkim pracy socjalnej i pracy 
profilaktycznej, którą ośrodek prowadzi realizując samodzielnie bądź w partnerstwie różne 
programy.

W glosow aniu  jaw nym  jednogłośnie  radni przyjęli przedstaw iony materiał 
nie zgłaszając żadnych  uwag.  

Ad. 7.
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017 oraz plan 

potrzeb związanych z realizacją tych zadań na rok 2018 omówiła i przedstawiła Pani Barbara 
Rutkowska -  Dyrektor Ośrodka (materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 
Stwierdziła, że wsparcie jest głównie kierowane do rodzin niewydolnych wychowawczo, 
dotkniętych przemocą, ubogich i zagrożonych ubóstwem oraz dotkniętych niepełnosprawnością. 
Podstawą w wspieraniu rodziny jest zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dzieci, 
młodzieży oraz kształtowanie wartości i norm związanych z ich wychowaniem. Istotne znaczenie 
ma także praca z rodziną polegająca na odbudowywaniu prawidłowych relacji oraz we właściwym 
wypełnianiu ról społecznych przez jej członków. Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą 
i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego. 
Wszystkie rodziny objęte wsparciem asystenta przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji



opiekuńczo-wychowawczych. Powodami trudnej sytuacji życiowej rodzin wspieranych pomocą 
asystenta są: bezrobocie, alkoholizm, przemoc w rodzinie, niepełnosprawność.
Rodzina może otrzymać wsparcie przez działania:
- instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny,
- placówek wsparcia dziennego.
- rodzin wspierających,
Praca z rodziną prowadzona jest w szczególności w formie:
- konsultacji i poradnictwa specjalistycznego,
- terapii i mediacji,
- usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych,
- pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego,
- organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie 
izolacji, zwanych „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”.

Gminny Program Wspierania Rodziny zakłada tworzenie warunków dla poprawy jakości 
życia rodzin i dzieci. Wskazane zadania do realizacji celów zawierają przede wszystkim działania 
profilaktyczne i wspierające. Należy podkreślić, że wspierając rodzinę przyczyniamy się do 
rozwoju i wzmacniania więzi w całej społeczności. W rodzinę należy inwestować i wierzyć w 
możliwość samodzielnego wykonywania podstawowych funkcji. W rodzinie wychowują się kolejne 
pokolenia, które w okresie swej dorosłości kształtują społeczeństwo.
W związku z rozpoznaniem potrzeb środowiska lokalnego przedstawiono poniżej niezbędne 
potrzeby związane z realizacją zadań wspierania rodziny:
- zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych 
wsparcia i pomocy asystenta rodziny
- utrzymanie dotychczasowego poziomu finansowania zadań wynikających z ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej
- poszerzenie współpracy między asystentami rodziny a pracownikami socjalnymi oraz 
przedstawicielami innych instytucji w celu omówienia problemów występujących w rodzinach 
objętych asystenturą i wypracowania rozwiązań na przyszłość, w tym udział w spotkaniach zespołu 
ds. asysty rodzinnej oraz zespołu ds. okresowej oceny dziecka umieszczonych w pieczy zastępczej
- zapewnienie specjalistycznego poradnictwa i konsultacji oraz różnych form terapii i mediacji
- organizowanie warsztatów dla rodziców na temat kształtowania właściwych wzorców 
rodzicielskich
- prowadzenie różnorodnych form wsparcia w postaci szkoleń, warsztatów podnoszących 
kwalifikacje zawodowe dla rodziców
- tworzenie i rozwój placówek wsparcia dziennego mających na celu zapewnienie opieki, 
zapobieganiu marginalizacji, wskazywaniu alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz 
wdrażaniu dzieci do zachowań chroniących przed zagrożeniem przed uzależnieniami, a także 
wyrównywanie deficytów rozwojowych i nabywanie przez uczestników zajęć umiejętności 
prospołecznych.
Powyższe cele realizowane mogą być poprzez: zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia 
dydaktyczno - wychowawcze, zajęcia rekreacyjne, społeczność korekcyjną, terapię indywidualną, 
współpracę z rodzicami, zajęcia w okresie wakacji i ferii zimowych.
- stworzenie warunków do działania rodzin wspierających mających na celu pomoc rodzinie 
przeżywającej trudności w opiece i wychowywaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa 
domowego, w kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
- zabezpieczenie środków finansowych na współfinansowanie wydatków związanych 
z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej
- zabezpieczenie środków finansowych na zatrudnienie asystentów rodziny
- podnoszenie umiejętności zawodowych asystentów rodziny poprzez udział w szkoleniach 
zawodowych
- realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny.
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W  glosowaniu jaw nym  jednogłośnie  radni przyjęli przedstaw iony materiał 
nie zgłaszając żadnych uwag.

Ad. 8.
1) Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Grzegorz Kusio -  Kierownik Referatu RGS -  

poinformował, że konieczność opracowania Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
wynika z zapisów art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt, który 
opracowywany jes t rokrocznie. Program w szczególności ma na celu zapewnienie opieki 
zwierzętom bezdomnym, zm niejszenia populacji porzuconych zwierząt i zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkańcom. Przygotowany projekt uchwały reguluje nie tylko sprawę 
bezdomnych zwierząt, ich sterylizację i kastrację, ale także identy fikację zwierząt poprzez 
wprowadzenie planu znakowania zwierząt, które umożliwi większą kontrolę 
nad zwierzętami. W prowadza też zasady sfinansowania z budżetu gminy zabiegów 
sterylizacji i kastracji zwierząt, które posiadają właścicieli, co ma na celu przede wszystkim 
popularyzację tych zabiegów, a tym samym przyczyniania się do zm niejszenia nadpopulacji 
zwierząt domowych oraz ich ochrony przed bezdomnością, na które narażone są niechciane 
zwierzęta. Działania w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt, zabiegów sterylizacji, 
kastracji, czy też usypiania ślepych miotów będą odbywały się pod ścisłym nadzorem 
lekarza weterynarii. Projektowana uchwała określa też kwoty niezbędne do realizacji 
Programu. Kwoty te nie odbiegają od wydatkowanych corocznie z budżetu gminy na cele 
opieki nad zwierzętami. Realizacja Programu wpłynie na ograniczenie ilości bezdomnych 
zwierząt, a także na zm niejszanie populacji porzuconych zwierząt. Projekt programu został 
przekazany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi W eterynarii oraz zarządcom 
(dzierżawcom) obwodów łowieckich, działających na terenie Miasta i Gminy Lipsko.
W  głosowaniu jaw n ym  jednogłośnie  radni podjęli uchwalę, która stanow i załącznik  

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

U chw ała  N r X L IX /331/2018  Rady Miejskiej w Lipsku z dnia  26 marca 2018 r. 
w  sprawie przyjęcia program u opieki nad zw ierzętam i bezdom nym i oraz zapobiegania  

bezdom ności zwierząt na terenie M iasta i G m iny  Lipsko w  2018 r.

2) Projekt uchwały omówił Pan Artur Dygas Sekretarz Miasta i G m iny Lipsko 
uzasadniając stwierdził, że zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o zmianie niektórych ustaw 
w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania 
i kontrolowania niektórych organów publicznych rada gminy zobowiązana jest 
do dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze. Konieczność aktualizacji przedmiotowej 
uchwały wynika min. z Zarządzenia Zastępczego W ojewody M azowieckiego z dnia 
13 grudnia 2017 roku zmieniającego nazwę ulicy Armii Ludowej w Lipsku na ul. Rtm. 
Witolda Pileckiego na podstawie przepisów ustawy z. dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie 
propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej w treści uchwały, w części dotyczącej granic okręgów 
wyborczych dla okręgu nr 2 dodano również nową ul. tj. ul. Sosnową.
W  głosowaniu jaw n ym  jednogłośnie  radni podjęli uchwałę, która stanowi załącznik  

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

U chw ała  Nr XLIX /332/2018  Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 m arca 2018 r. 
w sprawie podziału M iasta i G m iny Lipsko na okręgi w yborcze  oraz ustalenia ich granic, 
numerów i liczby w ybieranych  radnych w każdym  okręgu



3) Projekt uchwały omówił Pan Artur Dygas Sekretarz Miasta i G m iny Lipsko 

poinformował, że zg o d n ie  z art. 13 ust. 1 ustaw y  o zm ian ie  n iek tó ry ch  u staw  w  celu  

zw ięk szen ia  u d z ia łu  obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania 
niektórych organów publicznych rada gminy zobowiązana jest do dokonania podziału 
gminy na okręgi wyborcze. Konieczność aktualizacji przedmiotowej uchwały wynika min 
z Zarządzenia Zastępczego W ojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 roku 
zmieniającego nazwę ulicy Armii Ludowej w Lipsku na ul. Rtm. W itolda Pileckiego - 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania 
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej oraz z innych potrzeb zgłaszanych przez społeczność lokalną.
W  głosowaniu jaw nym  jednogłośnie  radni podjęli uchwałę, która stanowi załącznik  

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

U chwała N r  XLIX /333/2018  Rady Miejskiej w  Lipsku z dnia 26 m arca 2018 r. 
w sprawie podziału M iasta i G m iny Lipsko na stałe obw ody glosow ania , ustalenia ich 
num erów, granic i s iedzib obw odow ych  komisji wyborczych

4) Projekt uchwały omówił Pan Jacek W ielorański -  Burmistrz M iasta i Gminy Lipsko - 
Nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Lipsko, oznaczona numerami 
ewidencyjnymi działek 1716/2 o pow. 0,0042 ha i 1718/2 o pow. 0,0259 ha, posiada 
urządzoną księgę wieczystą nr RAIL/00031547/1 i stanowi współwłasność małżeńską 
A.E.Sz. Przedmiotowa nieruchomość zostanie nabyta do gminnego zasobu nieruchomości 
za zgodą właścicieli, za kwotę wynegocjowaną przez strony, ze środków budżetowych 
M iasta i Gminy Lipsko. Ze względu na fakt, że przedmiotowa nieruchomość powiększy 
teren rekreacyjny przy zalewie w Lipsku zajęty obecnie pod ciąg pieszy prowadzący 
do kładki na rzece Krępiance, zasadnym jest podjęcie stosownej uchwały w przedmiotowej 
sprawie.
W głosowaniu jaw n ym  jednogłośnie  radni podjęli uchwalę, która stanowi załącznik  

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

U chw ała  N r X L IX /334/2018 Rady Miejskiej w  Lipsku z dnia 26 marca 2018 r. 
w sprawie w yrażenia  zgody na nabycie nieruchom ości

5) W celu om ówienia projektu uchwały Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Józefowi 
Sosnowskiemu D yrektorow i Samorządowego Zakładu Budżetow ego Usług Komunalnych 
w L ipsku - konieczność opracowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych (dalej zwanego WP1W-K) wynika z a r t.2 1 ust. 1 ustawy 
z dnia 07.06.2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków oraz rozporządzenia M inistra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie 
określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz. U. z dnia 
17 lipca 2006 r.) Zgodnie z ww. ustawą wieloletni plan w szczególności uwzględnia:
1.Planowany zakres usług wodociągowego - kanalizacyjnych;
2. Przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne w poszczególnych latach;
3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków;
4.Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach;
5. Sposoby finansowania planowanych inwestycji.
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Omawiany Plan uwzględnia przyjęte i realizowane dokumenty programowe tj. „Program 
ogólny zaopatrzenia wsi w wodę " i „Program kanalizacji ściekowej M iasta i Gminy 
Lipsko" i jes t zgodny z kierunkami rozwoju Gminy określonymi w :
- m iejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
-Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Lipsko,
-Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego M iasta i Gminy 
Lipsko. Realizacja zadań ujętych w planie pozwoli Zakładowi na realizację strategicznych 
celów jakim i są:
- pozyskanie nowych odbiorców,
- podwyższenie jakości świadczonych usług,
- uzdatniania pobranej wody surowej do jakości zgodnej z normami polskimi i Unii 
Europejskiej

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

U chw ała  Nr X L IX /335/2018 Rady Miejskiej w  Lipsku z dnia 26 m arca 2018 r. 
w sprawie zatwierdzenia  W ieloletniego Planu R ozw oju i M odernizacji  Urządzeń  
W odociągow yeh i Urządzeń K analizacyjnych Sam orządow ego Z akładu Budżetowego  
Usług K om unalnych  w  Lipsku na lata 2018-2020

6) Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Artur Dyąas -  Sekretarz M iasta i Gminy 
Lipsko, informując, że jest to wymóg ustawowy.
W glosowaniu jaw n ym  jednogłośnie  radni podjęli uchwałę, która stanowi załącznik  

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

Uchw ała  Nr X L IX /336/2018  Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 marca 2018 r. 
w sprawie przyjęcia R egulam inu korzystania ze Stadionu M iejskiego w Lipsku

7) W yjaśnień do projektu uchwały udzieliła Pani M ariola Szymczyk -  Zastępca Burm istrza 
Miasta i Gm iny Lipsko, stwierdzając, że na podstawie obowiązujących przepisów 
zawartych w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych należało dostosować przepisy 
gminne.
W głosowaniu jaw n ym  jednogłośnie  radni podjęli uchwałę, która stanow i załącznik  

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

U chwała Nr X L IX /337/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 m arca 2018 r. 
w  sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz trybu przeprow adzania  kontroli  
prawidłowości pobrania  i w ykorzystania  dotacji udzielanych z budżetu M iasta  i G m iny  
Lipsko dla publicznych i n iepublicznych szkół, przedszkoli, innych form w ychow ania  
przedszkolnego prow adzonych  przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące  
jednostkam i sam orządu terytorialnego

8) Projekt uchwały om ówiła Pani Anna Woźniak Skarbnik M iasta i Gminy Lipsko
-  informując:

W ykonanie za rok 2017 doprowadzono do zgodności ze sprawozdaniami budżetowymi 
za rok 2017.

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie M iasta i Gminy Lipsko na rok 2018 
Zarządzeniem Nr 253/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 14 lutego 2 0 18r., 
Zarządzeniem Nr 257/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 28 lutego 2018r. oraz 
Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 marca 2018r., dokonano aktualizacji kwot ujętych 
w Załączniku Nr 1 „W ieloletnia Prognoza f  inansowa na lata 2017-2026 " w pozycjach:

Rok 2017

Rok 2018
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1. Dochody ogółem zwiększono kwotę 103.354zl.
1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 102.242zł., 
w tym:
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 117.467zł.
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.112/1, jako dochody ze sprzedaży majątku 
(poz. 1.2.1)
Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 499.272zł.
- Wydatki bieżące zw iększono o kwotę 206.454zł.
- Wydatki m ajątkowe zwiększono o kwotę 292.818/4.
Wynik budżetu. Deficyt zwiększył sie o kwotę 395.918zl. i wynosi po zm ianie 784 .120zł. 
Przychody budżetu zw iększyły się o kwotę 395.918/1 i wynoszą po zm ianie 573.892zł, z tego:
- wolne środki 1.1 85.690/.I, w tym na pokrycie deficytu 395.91 8zl (4.2.1),
- kredyty, pożyczki 388.202zł, w tym na pokrycie deficytu 388.202/4 (4.3.1)
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zm niejszono kwotę 881 zł. 
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono 
o kwotę 500zł.
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy, zwiększono o kwotę 
30.000zł., w' tym: majątkowe o kwotę 30.000zł., zgodnie z Załącznikiem N r 2 do niniejszej 
Uchwały.
Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o kwotę 30.000zł.
Nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 262,818/4.
Dochody bieżące 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 16.130/4., w tym
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy 16.130zł.
Załącznik Nr 2 „ W ykaz przedsięwzięć do W PF”
Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. pn.„ Budowa linii oświetlenia ulicznego 
w miejscowości Lipsko przy ulicy Sosnowej"". W roku 2017 wykonano mapy do celów 
projektowych. W roku 2018 planuje się wykonanie dokumentacji technicznej oraz częściową 
realizację robót budowlanych.

W  głosow aniu  jaw n ym  jednogłośnie  radni podjęli uchwalę, która stanowi  
załącznik do niniejszego protokołu.
Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr XLIX/338/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 marca 2018 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2018-2026

9) Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko Pan Jacek W ielorański informując:
W ramach dochodów bieżących wprowadzono:
- ponadplanowe dochody w wysokości 905zł,
- dotacje celowe z budżetu W ojewództwa M azowieckiego na realizację zadań bieżących 
w ramach „M azowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZU 201 8” :
1. „W sparcie rozwoju i promocja twórczości folklorystycznej i innej twórczości kulturalnej 
Koła Gospodyń W iejskich z M aruszowa w zakup 14 strojów damskich ludowych” - 9.800/4,
2. „W yposażenie świetlicy wiejskiej OSP w Krępie Kościelnej jako  obiektu oraz miejsca 
publicznego pełniącego funkcje społeczno-kulturalne” - 10.000/ł.
W związku z planowaną realizacją w/w zadań Miasto i Gmina Lipsko przeznaczy własne środki 
finansowe w wysokości 19.800zł, stanowiące 50% kosztów realizowanych zadań.
W ramach dochodów bieżących roku 2018 wycofano się z dotacji celowej w wysokości 
16.130zł na realizację wydatków w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu 
przestrzennym” finansowanego z Programu Operacyjnego W iedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
M inisterstwa Rozwoju współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.



Środki Miasto i Gm ina otrzymało w roku 2017 i zaliczyło do dochodów roku budżetowego 
2017. Nie wydatkowane środki dotacji wpłynęły na kwotę wolnych środków które będą 
źródłem pokrycia wydatków w/w projektu.
W ramach dochodów majątkowych wprowadzono ponadplanowe dochody z tytułu sprzedaży 
złomu w wysokości 1.112zł.
W ramach wydatków bieżących dokonano:
- zwiększenia planu wydatków związanych z planowaniem przestrzennym o kwotę 8.000zł. 
Zmiana wynika z konieczności pokrycia kosztów związanych z uzyskaniem opinii Gminnej 
Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
- zwiększenia kwoty dotacji podmiotowej dla Lipskiego Centrum Kultury o kwotę 46.000zł. 
Zwiększenie wynika ze wzrostu wstępnie zakładanych w planie finansowym instytucji, kosztów 
realizacji bieżących potrzeb wydatków w zakresie organizacji kulturalno-rekreacyjnych 
zaplanowanych na 2018 rok. By móc utrzymać poziom wielokierunkowej działalności 
w różnych obszarach kultury, na co najmniej porównywalnym poziomie oraz by móc zapewnić 
dostępność oczekiwanych propozycji dla dzieci, młodzieży i dorosłych nieodzowne staje się 
zwiększenie przewidzianej na 2018 rok dotacji. Przyznanie dodatkowych środków pozwoli na 
rozszerzenie oferty programowej LCK o cenne dla naszej społeczności wydarzenia w sposób 
innowacyjny i kreatywny.
Pozostałe zmiany w wydatkach bieżących wynikają z bieżącej działalności.
W ramach wydatków majątkowych dokonano:
- zwiększenia planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Zwodociągowanie obszarów 
wiejskich na terenie gminy Lipsko” o kwotę 70.000zł, w związku z planowanym zleceniem 
wykonania dodatkowej dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej na terenach 
wiejskich.
- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Cichej w Lipsku” . 
W ramach wprowadzonych środków w wysokości 202.455zł, zostanie przebudowana 
nawierzchnia drogi, zostaną wybudowane chodniki oraz zostanie wykonana nowa instalacja 
oświetlenia ulicznego.
- zabezpieczenia środków w wysokości 5.000zł. na wykonanie dokum entacji technicznej 
oświetlenia ulicznego w ulicy Śniadeckiego w Lipsku.
- wprowadzenia środków w wysokości 30.000zł. na kontynuację realizacji zadania 
pn. „Budowa linii oświetlenia ulicznego w Lipsku przy ulicy Sosnowej” . W 2017 roku zlecono 
wykonanie map do celów projektowych. W 2018r. planuje się wykonanie dokumentacji 
technicznej oraz częściową realizację robót budowlanych.
- zadanie polegające na zakupie wiat przystankowych ujętych w budżecie jako wydatek 
majątkowy będzie realizowany jako  wydatek bieżący. W ramach zadania zaplanowano zakup 
4 wiat przystankowych za łączną kwotę 14.637zł. Źródłem sfinansowania zadania będą 
dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych, pobieranych 
od przewoźników na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym 
transporcie zbiorowym w wysokości lO.OOOzł oraz inne dochody własne gminy w wysokości 
4.637zł.
Zmiana jest konsekwencją Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz 
ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne. Ustawa pozwala na zaliczenie wydatków na nabycie lub wytworzenie 
we własnym zakresie składników majątku do środków trwałych o wartości początkowej 
przekraczającej 10 OOOzł. Źródłem pokrycia wydatków nie mających pokrycia w planowanych 
dochodach będą wolne środki w wysokości 395 .918zł. Przychody z tytułu wolnych środków 
zwiększono o kwotę 395.918zł. i wynoszą po zmianie 1.185.690 zł



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

Z a ł ą c z n i k

Uchw ala  Nr X L IX /339/2018  Rady Miejskiej w Lipsku z dnia  26 m arca 2018 r. 
w spraw ie zm iany U chw ały  Budżetowej Miasta i G m iny Lipsko na rok 2018

10) Projekt uchwały omówił Burmistrz M iasta i Gminy Lipsko.
W głosowaniu jawnym  jednogłośnie radni podjęli uchwałę, która stanowi załącznik 

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

U chw ała  X L IX /340 /2018  Rady Miejskiej w  Lipsku z dnia 26 m arca 2018 r. 
w sprawie ekw iw alentu  pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych

11) Na prośbę Dyrektora Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych
w Lipsku o zw olnienie z obowiązku wpłaty do budżetu wypracowanej nadwyżki
budżetowej w kwocie 58.656,50 zł ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego za rok 
2017, którą Zakład planuje przeznaczyć na zakup środków trwałych tj.: zakup serwera 
z instalacją i konfiguracją oraz 4 komputerów z systemem operacyjny i dofinansowanie 
zakupu koparko-ładowarki, która została ujęta w planie finansowym na rok 2018.
Radni w  głosow aniu  jaw nym  jednogłośnie  podjęli uchwalę, która stanowi załącznik  

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

Uchw ała  Nr XLIX /341/2018  Rady Miejskiej w Lipsku z dnia  26 m arca 2018 r. 
w  sprawie zw olnienia  Sam orządow ego  Zakładu B udżetow ego Usług Kom unalnych  
w Lipsku z obow iązku w p ła ty  nadwyżki budżetowej

Ad. 9.

Iwona Przepiórka -  Sołtys Sołectwa M aruszów -  zwróciła się do Burm istrza z zapytaniem, 
kiedy rozpoczną się prace przy budowie chodnika w M aruszowie?
Wiesław Nobis -  Sołtys Sołectwa Babilon zwrócił się do Burmistrza z zapytaniem kiedy 
rozpoczną się prace przy budowie kanalizacji w miejscowościach: Lipa Miklas, Lipa Krępa, 
Babilon, Sewerynów i M ałgorzacin?

Pan Jacek W ielorański Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko w odpowiedzi:

1) Dot. budowy chodnika w M aruszowie
Poinformował, że w roku bieżącym nastąpi realizacja zadania, nie ma zagrożenia, że nie 
zostanie wykonana.

2) Dot. budowy kanalizacji w miejscowościach: Lipa Miklas, Lipa Krępa, Babilon, 
Sewerynów i M ałgorzacin

Poinformował, że, jak  tylko warunki pogodowe się poprawią rozpocznie się budowa

Ad. 10.

W łodzimierz M arek -  stwierdził, ze z uzyskanych przez niego informacji nie ma zbyt dużego 
zainteresowania wśród mieszkańców Babilonu i Lipy M iklas na podłączenie się do kanalizacji.



Jacek W ielorański w odpowiedzi -  poinformował, że zgodnie z ustawą o ochronie środowiska 
jest to obowiązek właściciela posesji i w związku z tym nie ma takiej możliwości, żeby ktoś 
się nie podłączył.

Ad. 11.

Burmistrz Miasta i Gminy Pan Jacek Wielorański w  im ieniu własnym.
Przewodniczącego Rady, Pracowników Urzędu M iasta i Gminy Lipsko z okazji zbliżających się 
Świąt W ielkanocnych złożył najserdeczniejsze życzenia.

Ad. 12.
Przewodniczący Rady Pan Jacek Zając stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany 

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