
Protokół XXII/2016 
sesji Rady Miejskiej w Lipsku 

kadencji 2014-2018 
odbytej w dniu 30 marca 2016 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. Anna Woźniak -  Skarbnik Miasta i Gminy Lipsko,
3. Józef Sosnowski -  Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług 

Komunalnych w Lipsku, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Lipsku,
4. Kazimierz Morgaś -  Radny Rady Powiatowej w Lipsku,
5. Grzegorz Kusio -  Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego, Środowiska 

i Mienia Komunalnego,
6. Artur Dygas -  Zastępca Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego, 

Środowiska i Mienia Komunalnego,
7. Wiesław Studniarz -  Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, ochrony ludności 

i spraw obronnych UMiG,
8. Monika Chmielnicka -  inspektor ds. pracowniczych, społecznych i ewidencji 

działalności gospodarczej,
9. Izabela Ronduda -  Dyrektor Lipskiego Centrum Kultury,
10. Magdalena Cieślak -  Dyrektor Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Lipsku,
11. Elżbieta Kosterna -  p.o. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku,
12. Ewa Sołtysiak -  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Soleckiej,
13. Grażyna Kulpińska -  Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Krępie 

Kościelnej,
14. Władysław Bajkowski — Redaktor Naczelny „Twojego Radia Lipsko”,
15. Sołtysi sołectw w terenu Gminy Lipsko

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokółu.

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

Przewodniczący przedstawił następujące wnioski dot. zmiany porządku obrad 
dzisiejszej sesji o następującej treści:
1. Przeniesienie punktu 9 — „interpelacje i wnioski radnych” jako punktu 4;
2. Punkt — „podjęcie uchwał w sprawie w brzmieniu:

1) Zbycia udziału we współwłasności nieruchomości wspólnej niezabudowanej 
położonej w m. Lipsko, oznaczonej numerem działki 1315/15,

2) Zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Lipsko na lata 
2016-2026,

3) Zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016,
4) Udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w 2016 r.
5) Udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lipskiemu w 2016 r.



Przewodniczący poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski.

W głosowaniu 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 następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokółu z obrad sesji z dnia 29 lutego 2016 r.
3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko na temat działalności w okresie od 29 lutego 

2016 r. do 30 marca 2016 r.
4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków na terenie Miasta i Gminy Lipsko na okres od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017

1) Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko,
2) Wystąpienie Dyrektora Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych 

w Lipsku,
3) Wystąpienie Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Lipsku,
4) Dyskusja,
5) Podjęcie uchwały.

6. Przyjęcie Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016,
1) Wystąpienie inspektora ds. pracowniczych, społecznych i ewidencji działalności 

gospodarczej,
2) Dyskusja,
3) Podjęcie uchwały.

7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Rocznego programu Współpracy z organizacjami 
pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2015,

1) Wystąpienie inspektora ds. zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw 
obronnych,

2) Dyskusja
8. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta i Gminy Lipsko w 2016 r.
1) Wystąpienie Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego, Środowiska i Mienia 

Komunalnego,
2) Dyskusja,
3) Podjęcie uchwały.

9. Podjęcie uchwal w sprawie:
1) Zbycia udziału we współwłasności nieruchomości wspólnej niezabudowanej położonej 

w m. Lipsko, oznaczonej numerem działki 1315/15,
2) Zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Lipsko na lata 2016-2026,
3) Zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016,
4) Udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w 2016 r.,
5) Udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lipskiemu.

10. W nioski i zapytan ia sołtysów .

r.
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11. Wolne wnioski.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 2.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie nie zgłaszając żadnych uwag radni przyjęli 

protokół z obrad sesji z dnia 29 lutego 2016 r.

Informację na temat swojej działalności w okresie od 29 lutego 2016 r. do 30 marca 
2016 r. przedstawił i omówił Pan Jacek Wielorański -  Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko. 
Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Włodzimierz Misiak -  zwrócił się o rozważenie koncepcji odświeżenia przejść dla pieszych na 
ulicach miasta a szczególnie na ul. 1 Maja.
Mirosława Jabłońska -  poruszyła problem związany z przyjęciem dzieci 3-letnich do 
przedszkola, związany ze zamiana ustawy o zniesieniu obowiązku szkolnego dzieci 6-letnich. 
Czy w tej sprawie zostały podjęte działania?

Burmistrz w odpowiedzi:

1) dot. odświeżenia przejść dla pieszych na terenie miasta
Poinformował, że ul. 1 Maja jest na gwarancji, firma wykonująca jej nawierzchnię będzie 
zobowiązana w miesiącu kwietniu do ponownego pomalowania i odnowienia przejść dla 
pieszych oraz pasów drogowych. Ponadto na terenie całego miasta będą odświeżone przejścia 
dla pieszych, jak również planujemy usystematyzować parkowanie w mieście i w związku z 
tym przeanalizujemy miejsca parkingowe na terenie miasta dokonamy zaznaczenia i 
odświeżymy istniejące.
2) dot. przyjęć dzieci 3-letnich do przedszkola
Zdajemy sobie sprawę, że może wystąpić problem w przyjęciu dzieci 3-letnich do przedszkola. 
Ilość miejsc w przedszkolu jest ograniczona -  175 miejsc. Do końca marca są składne wnioski o 
przyjęcie do przedszkola. Po tym okresie będziemy dopiero wiedzieć ile dzieci ubiega się o 
przyjęcie. Na dzień dzisiejszy nie mamy pełnych danych.
Mirosława Jabłońska -  zaproponowała rozważenie utworzenia punktu przedszkolne w Szkole 
Podstawowej w Lipsku.
Jacek Wielorański -  w odpowiedzi -  poinformował, iż utworzenie punktu przedszkolnego 
wiąże się ze wzrostem zatrudnienia, na co niestety nie możemy sobie pozwolić.

1) Pan Jacek Wielorański -  Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko zwrócił się do radnych
0 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
1 zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Lipsko. Poinformował, 
że na podstawie przedstawionych przez Dyrektora Samorządowego Zakładu Budżetowego 
Usług Komunalnych w Lipsku cena wody nie wzrośnie, natomiast wzrośnie cena ścieków,

Ad. 3.

Ad. 4.

Ad. 5.
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związane jest to z niezbędnymi środkami na utrzymanie i eksploatację oczyszczalni 
ścieków.

2) Józef Sosnowski -  Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych 
w Lipsku -  stwierdził, że działalność gospodarcza związana ze zbiorowym zaopatrzeniem 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków jest prowadzona przez Zakład zgodnie 
z obowiązującym regulaminem zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Lipsko zatwierdzonym przez Radę 
Miejską w Lipsku. Zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy 
realizowane jest z wykorzystaniem oczyszczalni ścieków biologiczno-mechanicznej 
zlokalizowanej na ul. Soleckiej. Rozliczenia z odbiorcami usług prowadzone są na 
podstawie zawartych umów indywidualnych z uwzględnieniem cen ustalonych przez 
Zakład. Zgodnie z rozporządzeniem Zakład opracowuje taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w sposób zapewniający:

1) Uzyskanie niezbędnych przychodów,
2) Ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat,
3) Motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczenia 

zanieczyszczenia ścieków,
4) Łatwość obliczania i sprawdzania cen i stawek opłat.

Poinformował, że prognozę kosztów eksploatacji i utrzymania przygotowano o dane 
księgowe w roku 2015. Wykonano ja w sposób następujący:
1) Amortyzacja -  ustalono o przepisy księgowe
2) Wynagrodzenia z narzutami -  założono realny wzrost tej pozycji zgodny 

z prognozowanym przez Ministerstwo Rozwoju,
3) Materiały -  zgodnie z prognozą Ministerstwa Rozwoju stopą inflacji,
4) Energia -  uwzględniono wzrost o stopę inflacji,
5) Opłata za korzystanie ze środowiska
6) Podatki i opłaty
7) Usługi obce,
8) Pozostałe koszty
Zwrócił się o podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf o zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Miasta i Gminy Lipsko.
3) Przewodniczący Wspólnego Posiedzenia Komisji Pan Michał Patyk - odbytego w dniach 

21 marca i 30 marca 2016 r -  poinformował, że radni po dokonaniu szczegółowej analizy 
jednogłośnie pozytywnie ustosunkowali się do przedstawionych propozycji Zakładu 
Budżetowego Usług Komunalnych w Lipsku i wnioskują o podjęcie przedstawionego 
projektu uchwały.

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

Z a ł ą c z n ik

Uchwała Nr XXII/169/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 marca 2016 r. 
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Lipsko.

1) Pani Monika Chmielnicka -  inspektor ds. pracowniczych, społecznych i ewidencji 
działalności gospodarczej UMiG Lipsko -  przedstawiła i omówiła Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok

Ad. 6.
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2) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokółu.

Z a ł ą c z n ik

Uchwała Nr XXII/170/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 marca 2016 r. 
w sprawie przyjęcie Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

Ad. 7.
1) Pan Wiesław Studniarz -  Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, ochrony ludności 

i spraw obronnych UMiG Lipsko - przedstawi i omówił sprawozdanie z realizacji Rocznego 
Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie w roku 2015r. Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

2) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni pozytywnie ustosunkowali się 
do przedstawionego sprawozdania nie zgłaszając żadnych uwag.

Ad. 8.
1) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016 przedstawił i omówił Pan Grzegorz Kusio -  
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego, Środowiska i Mienia Komunalnego UMiG 
Lipsko.

2) W glosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokółu.

Z a ł ą c z n ik

U chw ala  N r X X II/171/2016 R ady M iejskiej w  L ipsku  z dnia  30 m arca 2016 r. 
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016.

Ad. 9.
1) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie zbycia udziału 

we współwłasności nieruchomości wspólnej niezabudowanej położonej w m. Lipsko, 
oznaczonej numerem działki 1315/15, która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Z a ł ą c z n ik

Uchwala Nr XXII/172 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie 
zbycia udziału we współwłasności nieruchomości wspólnej niezabudowanej położonej 
w m. Lipsko, oznaczonej numerem działki 1315/15.

2) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę zmieniającą Wieloletnią 
Prognozę Finansową Miasta i Gminy Lipsko na lata 2016-2026, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokółu.

Z a ł ą c z n ik

Uchwala Nr XXII/173/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 marca 2016 r. 
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Lipsko na lata 2016-2026.

3) Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko informując, że:
D o c h o d y  B u d ż e t o w e

Zwiększono plan dochodów o kwotę 91.000zł., z tytułu:



- zwrotu podatku od towaru i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy za lata poprzednie 
66. OOOzł.,
- odsetek od nieterminowej wpłaty podatku od nieruchomości osoby prawnej, w związku 
ze złożoną korektą deklaracji za lata poprzednie.
W y d a t k i  B u d ż e t o w e

Zwiększono plan wydatków o kwotę 928.779zł. , w tym wydatki bieżące o kwotę 70.500zł., 
wydatki majątkowe o kwotę 858.279zł.
W wyniku powyższych zmian powstał deficyt budżetu w kwocie 826.098zł., który planuje się 
pokryć wolnymi środkami.
W ramach wydatków bieżących wprowadzono do realizacji zadania:
- wykonanie dokumentacji aplikacyjnej związanej z ubieganiem się o dofinansowanie 
ze środków Unii Europejskiej zadań związanych z inwestycjami w Odnawialne Źródła Energii 
dla mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko 40.OOOzł,
- wykonanie remontu ciągu pieszego od ulicy Czachowskiego w kierunku ulicy Rynek (obok 
szaletu miejskiego) 30.OOOzł.
W ramach wydatków bieżących wprowadzono również środki w kwocie 500zł., na zakup 
nagród rzeczowych przyznawanych w związku z określonym rodzajem konkursów.
W ramach wydatków majątkowych dokonano:
1. wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych, w celu wykonania dokumentacji technicznych:
- „Przebudowa ul. Nowe Pole w Lipsku” 4.OOOzł.,
- „Przebudowa ulicy Rynek oraz ulicy Pieszej w Lipsku” 30.OOOzł.,
- „Przebudowa ulicy Kościuszki w Lipsku” 30.OOOzł.,
- „Przebudowa ulicy Cichej w Lipsku” 6.OOOzł.,
- „Przebudowa ulicy Gospodarczej w Lipsku” 70.OOOzł.,
- „Przebudowa ulicy Polnej w Lipsku” 2.500zł.,
- „Przebudowa ulicy Czerwi akowskiego w Lipsku. Odcinek od ul. Witosa w kierunku szpitala” 2.500zł,
2. wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych, w celu wykonania robót budowlanych:
- „Przebudowa ulicy Witosa w Lipsku” 150.OOOzł.,
- „Przebudowa ul. Kółek Rolniczych w Lipsku wraz z ciągami pieszymi” 400.OOOzł.,
- „Przebudowa i modernizacja ujęcia wody w Katarzynowie” 40.OOOzł.
3. udzielenia pomocy rzeczowej innym jednostkom samorządu terytorialnego:
- Powiatowi Lipskiemu 120.OOOzł.,
- Województwu Mazowieckiemu 5.OOOzł.
4. zmiany klasyfikacji budżetowej oraz kwoty dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie 
realizacji projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 
pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa 
informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji - ASI”, z działu 750, rozdział 
75095, z kwoty 5.465zł. na dział 710, rozdział 71095, na kwotę 3.744zł.
W y n i k  B u d ż e t u

W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków powstał deficyt budżetu w wysokości 
826.098zł„ sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.
R o z c h o d y

Zwiększono kwotę rozchodów o 2.886zł„ tytułem spłaty pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie. 
W dniu 26 lutego 2016r. Miasto i Gmina Lipsko otrzymało z Urzędu Skarbowego zwrot 
podatku VAT związanego z budową sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Dąbrówka. Na 
realizację w/w zadania 30 listopada 201 lr. zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w Warszawie, 
która w części została umorzona ( 15% od wartości brutto pożyczki). W związku z odzyskanym
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podatkiem VAT uległa zmniejszeniu kwota stanowiąca podstawę umorzenia. W rezultacie 
uległa zmniejszeniu kwota umorzonej pożyczki o 2.886zl.
P r z y c h o d y

Zwiększono kwotę przychodów o 840.665zł., z tytułu wolnych środków, w tym na pokrycie 
deficytu budżetu 826.098zł.
Zenon Stępień zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza czy będzie wykonany chodnik 
w miejscowości Wola Solecka?
Jacek W ielorański -  w  odpowiedzi -  poinformował, że pobocza zostaną utwardzone kostką.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej na rok 2016, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Z a ł ą c z n ik

Uchwała Nr XXII/174/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 marca 2016 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016.

4) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej Województwu Mazowieckiemu, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.

Z a ł ą c z n ik

Uchwała Nr XXII/175/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 marca 2016 r. 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w 2016 r.

5) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Lipskiemu, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Z a ł ą c z n ik

Uchwała Nr XXII/176/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 marca 2016 r. 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lipskiemu w 2016 r. 

Ad. 10.

Kowalska Renata -  sołtys sołectwa Śląsko zwróciła się z zapytaniem:
1) Kiedy nastąpi budowa chodnika w Śląsku,
2) Czy zaplanowane jest zwodociągowanie miejscowości Śląsko?
3) Zwróciła się o wyrównanie poziomu poboczy na drodze Śląsko — Krzywda.

Jelonek Zofia -  sołtys sołectwa Długowola Pierwsza zwróciła się z zapytaniem :
1) Co dalej z OSN,
2) Co z funduszami sołeckimi niewykorzystanych przez niektóre sołectwa?

Odpowiedzi udzielił Burmistrz -  Pan Jacek Wielorański.

dot. zapytań sołtysa sołectwa Śląsko
Najpierw będzie wykonany wodociąg, a następnie chodniki. Wodociąg zostanie 

wykonany w pasie drogi krajowej, dlatego też zwróciłem się do Państwa z prośbą
0 przesuniecie ogrodzeń wchodzących w pas drogowy. Cześć mieszkańców przesunęła 
ogrodzenie, za co dziękuję. Jest to droga krajowa i wykonanie poboczy nie leży w gestii Miasta
1 Gminy Lipsko. W uzgodnieniu z właścicielami posesji zostanie wysypany tłuczeń na 
wyrównanie poboczy na drodze Śląsko -  Krzywda.



dot. zapytań sołtysa sołectwa Długowola Pierwsza
W roku bieżącym Regionalna Izba Obrachunkowa wiele wniosków nam 

zakwestionowała, i nie było możliwości wprowadzenia jej do budżetu. W roku bieżącym będą 
nowe naliczenia funduszu sołeckiego i wybierzemy takie działania, aby nie zostały 
zakwestionowane przez RIO.

OSN jest sprawą otwartą nie mamy oficjalnych wyników weryfikacyjnych dot. wód 
wrażliwych na terenie naszej gminy.

Mirosława Jabłońska -  czy są ogłoszone przetargi na remonty dróg i ulic?
Burmistrz w odpowiedzi poinformował, że tak i w najbliższym czasie nastąpi rozstrzygniecie. 
Witold Wypchło — czy została wyłoniona firma do modernizacji stadionu miejskiego, na stronie 
internetowej Urzędu zapytanie było do 21 marca br.
Odpowiedzi udzielił Pan Artur Dygas -  Zastępca Kierownika Referatu Rozwoju 
Gospodarczego. Środowiska i Mienia Komunalnego UMiG -  informując, że najtańszą oferta 
była oferta „Pracowni Projektowej Jacek Kapusta ul. Słowackiego 15A /l2 26-600 Radom. 
W ramach modernizacji planuje się min. wykonanie nowego ogrodzenia od północy i wchodu 
stadionu, nowy drenaż płyty stadionu, nowe bramki, barierki odgradzające, dodatkowe chwyty. 
Mateusz Pawlak — zwrócił się z zapytaniem na jakim etapie jest budowa chodnika w 
Maruszowie?
Burmistrz w odpowiedzi -  poinformował, że jest to zadanie Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad
Andrzej Barański -  w jakim okresie czasu rozpoczną się prace nad zwodociągowaniem 
miejscowości: Maziarze — Huta -  Leszczyny?
Burmistrz w odpowiedzi -  obecnie trwa analiza, z którego miejsca najkorzystniej będzie 
pociągnąć wodociąg. Jest to jednak sprawa przyszłościowa, ponieważ obecnie budowany jest 
wodociąg w Helenowie.
Ad. 13.

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