
Protokół XVIII/2015 
sesji Rady Miejskiej w Lipsku 

kadencji 2014-2018 
odbytej w dniu 21 grudnia 2015 r. 

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko 
w godzinach 10°° -  1215

Ustawowy skład Rady wynosi 15, obecni wszyscy (lista obecności stanowi załącznik 
do niniejszego protokółu).

Udział w sesji wzięli:

1. Jacek Wielorański -  Burmistrz Miasta i Gminy,
2. Mariola Szymczyk -  Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy,
3. Sosnowski Józef -  Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług 

Komunalnych w Lipsku, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Lipsku,
4. Morgaś Kazimierz -  Radny Rady Powiatowej w Lipsku,
5. Anna Woźniak -  Skarbnik Miasta i Gminy Lipsko,
6. Kusio Grzegorz -  Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego 

i Ochrony Środowiska UMiG Lipsko,
7. Ronduda Izabela -  Dyrektor Lipskiego Centrum Kultury,
8. Smaga Teresa -  Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Lipsku,
9. Maria Marek — Dyrektor Przedszkola Publicznego Samorządowego w Lipsku,
10. Magdalena Cieślak -  Dyrektor Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Lipsku,
11. Ewa Sołtysiak -  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Soleckiej,
12. Grażyna Kulpińska -  Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Krępie 

Kościelnej,
13. Harcerze Hufca ZHP w Lipsku -  z palącym się Światłem Betlejemskim
14. Sołtysi sołectw w terenu Gminy Lipsko

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Po otwarciu obrad sesji harcerze Hufca ZHP w Lipsku zapalili Betlejemskie Światło 

Pokoju z przesłaniem - „Zauważ człowieka”, składając życzenia zdrowych i radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia wszystkim uczestnikom obrad sesji.

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

Przewodniczący przedstawił wnioski Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko 
dot. zmiany porządku obrad dzisiejszej sesji o następującej treści:
1) dodanie punktu 2a po pkt. 2 -  przyjęcie protokółu z obrad sesji nadzwyczajnej z dnia 

7 grudnia 2015 r.,
2) dodanie do pkt. 5 po ppkt. 1 ppkt. la  -  zapoznanie z treścią Uchwały Nr Ra.453.2015 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 grudnia



2015r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko projekcie 
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026,

3) dodanie do pkt. 6 po ppkt. 1 ppkt. la  -  zapoznanie z treścią Uchwały Nr 
Ra.452.2015Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
8 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Miasto i Gminę Lipsko projekcie 
Uchwały Budżetowej na rok 2016,

4) dodanie do pkt. 7 ppkt. 3) w brzmieniu: „zmieniająca Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady 
Miejskiej w Lipsku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, 
ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad poboru opłaty targowej,

5) dodanie do pkt. 7 ppkt. 4) w brzmieniu: „zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy 
Lipsko na rok 2015”,

6) dodanie do pkt. 7 ppkt. 5) w brzmieniu: „wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości”,

7) dodanie do pkt. 7 ppkt. 6) w brzmieniu: „zmieniająca Uchwałę Nr XVI/126/2015 Rady 
Miejskiej w Lipsku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości”.

Przewodniczący Rady Pan Jacek Zając poddał pod glosowanie poszczególne wnioski, według
kolejności zgłoszenia.
W glosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli do realizacji wniosek 1.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli do realizacji wniosek 2.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli do realizacji wniosek 3.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli do realizacji wniosek 4.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli do realizacji wniosek 5.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli do realizacji wniosek 6.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli do realizacji wniosek 7.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli do realizacji następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2 . Przyjęcie protokółu z obrad sesji z dnia 30 listopada 2015 r.

2a. Przyjęcie protokółu z obrad nadzwyczajnej sesji z dnia 7 grudnia 2015 r.
3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko na temat działalności w okresie

od 30 listopada 2015 r. do 21 grudnia 2015 r.
4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko

na lata 2016-2026.
1) Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko.
la) Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipsku - zapoznanie z treścią Uchwały 

Nr Ra.453.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Lipsko projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026,

2) Wystąpienie Przewodniczącego Obrad Wspólnego Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej 
w Lipsku,

3) Dyskusja,
4) Podjęcie uchwały.



6. Uchwalenie Budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016.
1) Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko,
la) Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipsku - zapoznanie z treścią Uchwały 

Nr Ra.452.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Miasto i Gminę Lipsko 
projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2016,

2) Wystąpienie Przewodniczącego Obrad Wspólnego Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej 
w Lipsku,

3) Dyskusja,
4) Podjęcie uchwały.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku 

zlokalizowanym przy ul. 1-go Maja w Lipsku,
2) Przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Miasta i Gminy Lipsko na lata 

2000-2017,
3) Zmieniająca Uchwałę Nr XVBI/129/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 listopada 

2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości dziennych stawek 
opłaty targowej oraz ustalenia zasad poboru opłaty targowej,

4) Zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2015,
5) Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela nieruchomości,
6) Zmieniająca Uchwałę Nr XVI/126/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 listopada 

2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
8. Wnioski i zapytania sołtysów.
9. Wolne wnioski.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad sesji.

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

30 listopada 2015 r. nie zgłaszając żadnych uwag.

Ad. 2a
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli protokół obrad nadzwyczajnej sesji 

z dnia 7 grudnia 2015 r. nie zgłaszając żadnych uwag.

A d . 3.

Informację na temat swojej działalności w okresie od 30 listopada 2015 r. do 21 grudnia 
2015 r. przedstawił i omówił Pan Jacek Wielorański -  Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko. 
Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4.

Misiak Włodzimierz -  zwrócił się do Burmistrza z zapytaniem czy na spotkaniu z Prezesem 
Spółdzielni Mieszkaniowej zapadły decyzje dotyczące oświetlenia terenu Spółdzielni?



Burmistrz w odpowiedzi poinformował, iż spotkanie miało na celu określenia etapu, które 
punkty mają być doświetlone na terenie Spółdzielni, z zaznaczeniem, że Miasto i Gmina Lipsko 
nie pokryje kosztów doświetlenia. Stwierdził również, że sprawę należy dokładnie 
przeanalizować, decyzja zostanie podjęta po Nowym Roku na kolejnym spotkaniu z Prezesem 
Spółdzielni. W tej sprawie będą przeanalizowane wszystkie przepisy prawne, jak również 
potrzeby szczegółowego doświetlenia terenu.
Stępień Zenon -  uważa, że należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
i dokładnie je przeanalizować.

1) Główne założenia przyjęte do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiła 
Pani Anna Woźniak -  Skarbnik Miasta i Gminy Lipsko. Poinformowała, że Wieloletnia 
Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2016-2026. Podstawą 
do opracowania WPF jest wykonanie budżetu za trzy kwartały 2015 roku, przewidywane 
wykonanie budżetu za rok 2015 oraz założenia prognostyczne ustalone na podstawie: 
analizy kształtowania się źródeł, z których Miasto i Gmina pozyskuje środki finansowe 
w ostatnich kilku latach, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał Rady 
Miejskiej, podjętych na podstawie w/w ustaw, analiz kształtowania się sytuacji finansowej 
w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju założeń makroekonomicznych 
podanych przez Ministerstwo Finansów. Realny wzrost PKB na rok 2016 przewiduje się 
na poziomie 3,8%. Prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług 
konsumpcyjnych planuje się na poziomie 1,7%. W budżecie roku 2016 przyjęto podane 
przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz 
planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego 
od osób fizycznych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania 
z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów 
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie 
zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące , szacunkowo kwoty dochodów 
własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane 
usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z rożnych dochodów. 
Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2016 rok przyjęto w wartościach zgodnych 
z projektem uchwały budżetowej na rok 2016. Ponadto prognozę finansową opracowano na 
podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach 
publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach 
i opłatach lokalnych, uchwał Rady Miejskiej, podjętych na podstawie tych ustaw oraz 
analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz 
przewidywanych tendencji rozwoju.

la) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Lipsku - Pan Marcin Lenart zapoznał radnych 
z treścią Uchwały Nr Ra.452.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie opinii 
o przedłożonym przez Miasto i Gminę Lipsko projekcie Uchwały Budżetowej na rok 
2016 (kserokopia stanowi załącznik do niniejszego protokółu).

Ad. 5.
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2) Pan Marek Włodzimierz -  Przewodniczący Komisji Gospodarczej. Finansów, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lipsku i Przewodniczący obrad Wspólnego 
Posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Lipsku w dniu 7 grudnia 2015 r. stwierdził, 
że na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Miejskiej w Lipsku, po szczegółowej 
analizie przedstawionego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026 
radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie ustosunkowali się 
do przedstawionego projektu uchwały.

3) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę, która stanowi załącznik 
do niniejszego protokółu.

Z a ł ą c z n ik

Uchwala Nr XVIII/140/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 grudnia 
2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 
2016-2026. 

Ad. 6.

1) Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko Pan Jacek Wielorański, przedstawił główne założenia do 
projektu Budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016. Stwierdzając, że projekt budżetu 
Miasta i Gminy Lipsko opracowano w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Lipsku 
Nr XXXXII/246/2013 z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie trybu prac nad projektem 
uchwały budżetowej oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawne regulujące finanse 
jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności:
- ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
(Dz. U. 2015 r. poz. 513 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885z 
późn. zm.).
Wykorzystano również:

pismo Ministra Finansów znak ST3/4750/132/2015 w sprawie planowanej wysokości 
subwencji ogólnej, planowanego dochodu z tytułu udziałów gminy w podatku 
dochodowym od osób fizycznych,
pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FIN-1.3011.23.34.2015
z dnia 22.10.2015 r. w sprawie planowanych kwot dotacji na zadania własne i zlecone
gminie,
pismo Krajowego Biura Wyborczego znak: DRD-3101/28/2015 z dnia 25.09.2015r. 
w sprawie planowanej kwoty dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie 
i aktualizację stałego rejestru wyborców.
założenia makroekonomiczne przyjęte do budżetu państwa na rok 2016: średnioroczny 
wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych -  1,7%, wzrost PKB-3,8%, 
nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej o 3,6%, 
które wyniesie w 2016r. 4.055zŁ, wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce 
narodowej o 0,8%), minimalne wynagrodzenie za pracę wynosić będzie 1850zł. 
W 2016r. w stosunku do roku bieżącego, zostanie zwiększony udział gmin we 
wpływach z podatku PIT z 49,52% do 49,64%. W przypadku podatku CIT udział 
jednostek samorządu terytorialnego pozostanie na poziomie z 2015r., tj. 22,86%.
W proiekcie budżetu na rok 2016 przyjęto następujące wielkości:



Dochody w wysokości 28.111.799zł, w tym dochody bieżące 27.938.099zł, dochody 
majątkowe 173.700zł.
Wydatki w wysokości 27.650.842zł, w tym wydatki bieżące 26.227.287zł, wydatki 
majątkowe 1.423.5 5 5 zł.
Nadwyżka w wysokości 460.957zł.
Rozchody w wysokości 460.957zł.

Prognozowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych 
wydatków bieżących o kwotę 1.710.812zł., co spełnia wymóg wynikający z przepisu art. 242 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami budżetu ustalona 
w wysokości 460.957zł., stanowi nadwyżkę budżetu, którą planuje się przeznaczyć na spłatę 
kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich.
D o c h o d y  b u d ż e t o w e

Prognoza dochodów  na  rok 2016 przew iduje w pływ y w  w ysokości 28 .111 ,799zł.
Na planowane dochody 2016 roku składają się: 

dochody bieżące 27.938.099zł, 
dochody majątkowe 173.700zł.

W planie dochodów majątkowych uwzględniono wyłącznie dochody z majątku gminy.
W planie dochodów bieżących uwzględniono:
a) dotacje celowe w kwocie 4.184.907zł, z tego:

dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie -  3.342.496zł. Przewiduje się, 
że w trakcie roku budżetowego środki na realizację zadań zleconych zwiększą się o ok. 
30%, tj. o kwotę ok. l.OOO.OOOzł,
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących -  842.41 lzł. 

W przypadku w/w dotacji celowych przewiduje się również wzrost w trakcie roku 
o ok. 200.000zł,
b) subwencję ogólną w kwocie - 8.624.075zł, z tego: 

część oświatowa subwencji ogólnej — 7.145.417zł, 
część wyrównawcza subwencji ogólnej -  ł.478.658zł.

c) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 6.907.623zł,
d) pozostałe dochody własne gminy -  8.221,494zł.

Uwzględniając założenia dotyczące zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych 
z budżetu państwa na zadania własne gminy oraz zadania zlecone, dochody bieżące 
w porównaniu do roku 2015 wzrosną o ok. 1,7%.

Planując dochody w projekcie budżetu nie uwzględniono środków unijnych,
jak również środków zewnętrznych na realizację zadań gminy, na które złożono wnioski
o dofinansowanie, a które nie zostały jeszcze rozpatrzone lub zamierza się takie wnioski złożyć. 
Środki wprowadzone zostaną do budżetu po otrzymaniu promesy lub podpisaniu umowy 
o dofinansowanie.
WYDATKI BUDŻETOWE
Wydatki budżetu zaplanowano na podstawie projektów planów finansowych jednostek 
organizacyjnych gminy oraz wniosków sołectw.
Plan wydatków na rok 2016 przewiduje kwotę - 27.650.842zł.
Na planowane wydatki składają się:



- wydatki bieżące w kwocie - 26.227.287zł, tj.95% aktualnego planu roku 2015,
- wydatki majątkowe - 1,423.555zł.

Stwierdził, że po posiedzeniu stałych Komisji Rady Miejskiej w Lipsku w dniu 
7 grudnia 2015 r. zgodnie z decyzja radnych zostały uwzględnione zmiany, jakie radni wnieśli 
na posiedzeniu tj.:
Zmiany w Tabeli nr 2 ..Planowane wydatki budżetu na 2015r.”
- zwiększono plan wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 139.926zł., 
w tym:
11. OOOzł, jako 20% udział własny Miasta i Gminy w planowanej realizacji zadania pn. 
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Program dotyczy wspierania w latach 2016-2020 
organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję 
i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży. W ramach zadania zostaną zakupione nowości 
wydawnicze „książki” (nie będące podręcznikami) do bibliotek szkolnych. 128.926zł. na 
wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za rok 2014.
- zwiększono plan wydatków w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70095 „ 
Pozostała działalność” § 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 30.OOOzł,
z przeznaczeniem na wykonanie opracowania dokumentu pn. „Lokalny Plan Rewitalizacji”. 
Dokument jest niezbędny z punktu widzenia pozyskiwania środków finansowych z funduszy 
Unii Europejskiej.
- zmieniono klasyfikację budżetową wydatków dotyczących: Święta Wiśni, nagród dla rolników 
z działu 010 „Rolnictwo”, rozdział 01095 „Pozostała działalność”, § 4190 „Nagrody 
konkursowe” kw. 1.OOOzł oraz § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” kw. 4.OOOzł do 
działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92195 ..Pozostała 
działalność”.
- przeniesiono środki własne gminy w kwocie 118.132zł., ujęte w projekcie budżetu w rozdziale 
75011 „ Urzędy wojewódzkie” do rozdziału 75023 „ Urzędy gmin”. Są to środki niezbędne do 
zrealizowania zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Miasto i Gmina 
Lipsko wystąpi do Wojewody Mazowieckiego o zwiększenie dotacji na realizację w/w zadania, 
do wysokości faktycznego zapotrzebowania.
- przeniesiono środki własne gminy w kwocie 52.213zł., ujęte w projekcie budżetu w rozdziale 
85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” do rozdziału 85219 „Ośrodki 
pomocy społecznej”.
Zmiany w wydatkach majątkowych:
- wprowadzono plan wydatków zadania inwestycyjnego rozpoczętego w roku 2015, 
dotyczącego przebudowy placu targowego w Lipsku w kwocie 11.OOOzł. Powyższy wydatek 
wiąże się z koniecznością zaprojektowania ok. 380m kanału deszczowego, niezbędnego do 
odprowadzania wody z projektowanego placu targowego.
Zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego: 
Odrzucono wnioski sołectw: Helenów, Maziarze, Babilon, Lipa Krępa, Lipa Miklas, Wólka, 
Huta, Leszczyny, Jelonek, Gruszczyn, Nowa Wieś , Jakubówka, Długowola Pierwsza, 
Długowola Druga, Wiśniówek, Wola Solecka Pierwsza, Wola Solecka Druga, Krępa Górna, 
Szymanów i Śląsko.

Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko Pan Jacek Wielorański zwrócił się do radnych 
o przyjęcie Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016 w przedstawionej wersji.
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2) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Lipsku Pan Marcin Lenart zapoznał radnych 
z treścią Uchwały Nr Ra.452.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Miasto 
i Gminę Lipsko projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2016 (kserokopia stanowi załącznik 
do niniejszego protokółu).

3) Pan Marek Włodzimierz -  Przewodniczący Komisji Gospodarczej, Finansów, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lipsku i Przewodniczący obrad Wspólnego 
Posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Lipsku w dniu 7 grudnia 2015 r. stwierdził, 
że na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Miejskiej w Lipsku, po szczegółowej 
analizie przedstawionego projektu budżetu na rok 2016 i uwzględnieniu zmian, radni 
w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie ustosunkowali się do przedstawionego 
projektu Uchwały Budżetowej na rok 2016.

4) W dyskusji zabrał głos radny Zenon Stępień. ..Proszę Państwa, sołtysi, którzy są 
z poprzednich kadencji pamiętają, że ja  zawsze głosowałem przeciw funduszowi 
w obecnym kształcie prawnym, a chwaliłem fundusz, który był do 1991 r., a teraz 
zmieniłem zdanie i zagłosowałem za tym funduszem. Byli zdziwieni i dlatego chcę 
wyjaśnić. Otóż na spotkaniu przedwyborczym w Świetlicy wiejskiej wsi Woli Soleckiej 
Drugiej i Katarzynowa Komitetu Wyborczego Burmistrza Jacka Wielorańskiego, jeden 
z kandydatów do Rady Miejskiej nazwał radnych, którzy głosowali przeciw funduszowi 
sołeckiemu, cytuję: „Radni jak stado owiec głosują przeciw utworzeniu funduszu 
sołeckiego, bo się boją Paska”. Drugi z kandydatów do Rady Powiatu ówczesny sołtys wsi 
Wola Solecka Druga, pokazując okna świetlicy -  „są w stanie opłakanym, a ja  jako radny 
głosowałem przeciw funduszowi. No i kto tu jest owcą, a kto się boi, okazało się, że źle 
zrobiłem głosując za funduszem. Proszę Państwa, głosowałem za funduszem, również 
dlatego, że obecny Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Zając, był moim sąsiadem 
poprzedniej kadencji i przed każdym głosowaniem uchwały o funduszu sołeckim atakował 
mnie, że jestem niepostępowy, że jestem przeciw wsi, bo fundusz pobudziłby aktywność 
mieszkańców wsi, mówił niedorzeczne słowa, nie będę tego powtarzał, bo to nieładnie, 
po odrzuceniu wniosku też mnie krytykował. Dlatego teraz głosowałem, bo myślałem, 
że jako Przewodniczący Rady, zrobi wszystko, żeby z funduszu korzystały wszystkie 
sołectwa, ale się pomyliłem, nie korzystają wszyscy. Proszę Państwa moje wystąpienie, nie 
jest kierowane przeciw komuś, tylko chcę żeby ci ludzie zrozumieli, że nie mieli racji 
i podzielili sołectwa”. Oryginalna wypowiedź pisemna stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. Następnie wyraził swoje zdanie dotyczące własności świetlicy w miejscowości 
Katarzynów stwierdzając, że: „Po zakończeniu roku obrachunkowego Miasto i Gmina 
przelała na konto sołectwa kwotę, jaka się należała po wyliczeniu przez księgowość. 
Pieniądze nie przepadły i Sołectwo dysponowało nimi przez wiele lat; każde Sołectwo 
mogło wydawać na, co było potrzebne wsi. Ja gdy zostałem radnym w pierwszej kadencji 
na kontach Woli Soleckiej Drugiej i Katarzynowa, była taka suma, że mogliśmy myśleć
0 budowie świetlicy wiejskiej, wsie posiadały osobowość prawną. Świetlica w Woli 
Soleckiej Drugiej i Katarzynowie jest wybudowana z funduszy sołeckich obydwu wsi, jak 
również ze składek mieszkańców tych wsi. Działka, na której stoi świetlica wykupiona jest 
z funduszu sołeckiego wsi Wola Solecka Druga, ale ze względu, że sołectwa straciły 
osobowość prawną, świetlica jest przypisana Miastu i Gminie Lipsko. Koszty budowy
1 zakupu działki ponoszą w 2/3 Wola Solecka Druga i 1/3 Katarzynów. Świetlica służy 
mieszkańcom obydwu wsi w równych częściach”. Kserokopia wypowiedzi , wykaz osób
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które wpłaciły na konto budowy świetlicy, dochody i rozchody przechowywane przez 
skarbnika Społecznego Komitetu Budowy Świetlicy - stanowią załączniki do niniejszego 
protokółu. Przewodniczący Rady poinformował, że był zwolennikiem utworzenia funduszu 
sołeckiego w poprzednich kadencjach, w których był radnym. Jest to nowe zadanie i w 
związku z tym jego wdrożenie wiąże się z pewnymi komplikacjami. Wyraził nadzieję, że 
gdyby Rada Miejska przystąpiła do utworzenia funduszu sołeckiego, podczas 
obowiązywania poprzedniej ustawy, być może byłoby mniej problemów. Doświadczenie, 
które zdobywamy przy wprowadzaniu funduszu sołeckiego -  pisaniu wniosków, pozwoli 
nam w przyszłości na takie ich, sformułowanie, by nie sprawiały jakiegokolwiek problemu. 
Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko -  jego zdaniem mieszkańcy Miasta i Gminy Lipsko we 
właściwy sposób ocenią czy fundusz sołecki jest potrzebny, czy też nie, czy skłócił 
mieszkańców czy też nie. Zdaje sobie sprawę, że zarówno radni, jak i sołtysi mają swoje 
zdanie co, do utworzenia funduszu sołeckiego i nie jest to łatwa sprawa, ponieważ 
mieszkańcy zgłaszają wnioski, które na tę chwile nie mają szansy realizacji. Należy 
zrozumieć, iż wszystkiego w danym momencie nie można zrealizować. Nadmienił, że 
procentowe dofinansowanie wniosków ze strony Wojewody Mazowieckiego zmniejszyło 
się, jednakże, bez względu na wysokość będziemy starali się realizować zgłoszone wnioski. 
Zwrócił się o zrozumienie, merytoryczną dyskusję i rozważanie, które potrzeby należy 
zrealizować w pierwszej kolejności.

5) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy 
Lipsko na rok 2016, która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Z a ł ą c z n ik

Uchwała Nr XVIII/141/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 grudnia 
2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016. 

Ad. 7.
(obrady w sprawach osobistych opuścił Pan Michał Patyk  —  głosowało 14 radnych).

1) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku zlokalizowanym 
przy ul. 1-go Maja w Lipsku, która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

ZAŁĄCZNIK

Uchwała Nr XVIII/142/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 grudnia 
2015r., w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń znajdujących 
się w budynku zlokalizowanym przy ul. 1-go Maja w Lipsku.

2) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia
Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta i Gminy Lipsko na lata 2000-
2017, która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Z a ł ą c z n ik

Uchwała Nr XVIII/143/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 grudnia 
2015r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta i Gminy 
Lipsko na lata 2000-2017.

3) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę zmieniającą Uchwałę
Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie
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wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz 
ustalenia zasad poboru opłaty targowej, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokółu.

Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr XVIII/144/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 grudnia 
2015r. zmieniającą Uchwalę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 
30 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia dziennych stawek 
opłaty targowej oraz ustalenia zasad poboru opłaty targowej.

4) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej na rok 2015, która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Z a ł ą c z n ik

Uchwala Nr XVIII/145/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 grudnia 
2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2015.
(radny Michał Patyk powrócił na obrady sesji -  glosowanie odbywało się przy 15 radnych).

5) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Z a ł ą c z n ik

Uchwała XVIII/146/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 grudnia 
2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

6) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr 
XVI/126/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu.

Z a ł ą c z n ik

Uchwała Nr XVIII/147/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 grudnia 
2015r. zmieniającą Uchwałę Nr XVI/126/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 
30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Ad. 8.

Renata Kowalska -  sołtys sołectwa Śląsko -  złożyła podziękowanie dla Wiceprzewodniczącego 
Rady Miejskiej Pana Marcina Lenarta za przekazanie krzeseł z odzysku dla świetlicy w Śląsku. 
Zwróciła się do Burmistrza z zapytaniem dlaczego nie zostały uprzątnięte kosze na odpady 
komunalne i czy w roku przyszłym będą wykonane chodniki wzdłuż miejscowości.
W odpowiedzi Burmistrz poinformował, że jest zaskoczony iż do chwili obecnej kosze nie 
zostały uprzątnięte, jednakże osobiście sprawdzi dlaczego nie wykonano zadania. Wyraził 
nadzieje, że jeżeli nie będzie zmiany w planie wojewódzkim, to do końca 2016 roku chodniki 
zostaną wykonane, tym bardziej, że mieszkańcy przygotowali teren (min. zostały przesunięte 
płoty) pod budowę chodników.



Mariola Szymczyk -  Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko -  złożyła podziękowanie za 
udział w „Szlachetnej paczce” wszystkim, którzy przyczynili się do jej utworzenia min. 
pracownicy Urzędu, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku, Lipskiego 
Centrum Kultury, Radnym Rady Miejskiej w Lipsku, Sołtysom Sołectw z terenu Gminy Lipsko.

Przewodniczący Rady Pan Jacek Zając poinformował, że w dniu 30 grudnia br.
0 godzinie 10-tej odbędą się obrady sesji Rady Miejskiej w Lipsku, na której zostaną podjęte 
uchwały dotyczące min. ustalenia wykazów wydatków nie wygasających z upływem roku 
budżetowego 2015; zmian budżecie Miasta i Gminy Lipsko na rok 2015, zmian Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2015-2016. Pisemne zaproszenia na obrady sesji otrzymali radni 
Rady Miejskiej w Lipsku. Przewodniczący zaprasza wszystkich na obrady sesji.

W imieniu własnym, Przewodniczącego Rady, Radnych, pracowników Urzędu Miasta
1 Gminy Lipsko Pan Jacek Wielorański złożył najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia i Szczęśliwego 2016 Roku.

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

Ad. 9.

Ad. 10.
Przewodniczący Rady Pan Jacek Zając stwierdził, że porządek obrad został

Pre ' ' Tiady
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