
Protokół XXIII/2016 
sesji Rady Miejskiej w Lipsku 

kadencji 2014-2018 
odbytej w dniu 25 kwietnia 2016 r. 

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko 
w godzinach 10°° -  l l 15

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 Lipsko,
3. Artur Dygas -  Sekretarz Miasta i Gminy Lipsko,
4. Józef Sosnowski — Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług 

Komunalnych w Lipsku, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Lipsku,
5. Grzegorz Kusio -  Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego, Środowiska i Mienia 

Komunalnego,
6. Marek Krupa -  Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska UMiG,
7. Izabela Ronduda -  Dyrektor Lipskiego Centrum Kultury,
8. Barbara Rutkowska -  zastępca Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Lipsku,
9. Wanda Gozdur -  Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej w Lipsku,
10. Magdalena Cieślak -  Dyrektor Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Lipsku,
11. Elżbieta Kostema -  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. Maria Marek -  Dyrektor Przedszkola Publicznego Samorządowego w Lipsku,
15. Halina Pyrka — Przewodnicząca Struktury Powiatowej PiS w Lipsku,
16. Władysław Bajkowski -  Redaktor Naczelny „Twojego Radia Lipsko”,
17. 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.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni zatwierdzili do realizacji następujący 
porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokółu z obrad sesji z dnia 30 marca 2016 r.
3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko na temat działalności w okresie od 30 marca 

2016 r. do 25 kwietnia 2016 r.
4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Ocena zasobów pomocy społecznej

1) Wystąpienie Zastępcy Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Lipsku

6. Omówienie rachunku zysków i strat za rok 2015 Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku,



1) Wystąpienie Kierownika SPZPOZ,
2) Wystąpienie Przewodniczącego Rady Społecznej SPZPOZ,
3) Dyskusja
4) Podjęcie uchwały

7. Informacja na temat funkcjonowania Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług 
Komunalnych w Lipsku pod kątem gospodarki wodno-ściekowej i zamkniętego 
składowiska odpadów komunalnych w Wólce
1) Wystąpienie Dyrektora SZBUK

8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu 

nieruchomości oddanej Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu Usług 
Komunalnych w Lipsku,

2) Zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016,
9. Wnioski i zapytania sołtysów.
10. Wolne wnioski.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad sesji.

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

protokół z obrad sesji z dnia 30 marca 2016 r.

Ad. 3.
Informację na temat swojej działalności w okresie od 30 marca 2016 r. do 25 kwietnia 

2016 r. przedstawił i omówił Pan Jacek Wielorański -  Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko. 
Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4.

Włodzimierz Misiak -  zwrócił się z zapytaniem jak przebiega realizacja programu 500+? 
Barbara Rutkowska w odpowiedzi -  poinformowała, ze sprawnie przebiega przyjmowanie 
wniosków, nie ma kolejek, na bieżąco są sprawy załatwiane, w dniu dzisiejszym nastąpi 
pierwsza wypłata zarówno na konta osobiste, gotówka będzie wypłacana w Banku 
Spółdzielczym. Poinformowała również , że do chwili obecnej spłynęło ponad 400 wniosków, 
nabór wniosków trwa cały czas J e j  zdaniem spłynęło ok. 1/3 wniosków.
Włodzimierz Marek -  zwrócił się do Burmistrza z zapytaniem czy jest możliwość wykonania 
nawierzchni ul. Turystycznej w roku bieżącym?
Jacek Wielorański -  Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko -  w odpowiedzi -  poinformował, że w 
dniu 27 kwietnia 2016 r. odbędzie się Rada Techniczna, na której zapadnie decyzja. Nadmienił, 
że Miasto i Gmina Lipsko ma w tej kwestii sprzymierzeńców w osobie Dyrektora 
Mazowieckiego Zarządu Dróg i Komunikacji Andrzeja Łuczyckiego i Wicemarszałka 
Województwa Mazowieckiego Pana Rafała Rajkowskiego.
Zenon Stępień -  zwrócił się z zapytaniem czy wniosek Pana Jana Wiosny w sprawie zamiany 
działek z Miastem i Gmina Lipsko?
Burmistrz w odpowiedzi -  poinformował, że Rada Miejska w Lipsku zobowiązała go 
do przeprowadzenia rozmowy z Panem Janem Wiosna, rozmowa została przeprowadzona. 
Miasto i Gmina Lipsko, jest zobowiązana do podjęcia decyzji przemyślanej pod kątem korzyści 
i zagrożeń, sprawa nie jest prosta z uwagi na zmianę planu przestrzennego zagospodarowania 
-  dotychczasowy zakładał, że na omawianej działce będzie zbudowany parking, natomiast Pan 
Wiosna chce działkę przeznaczyć na cele budowlane. W tej sprawie część mieszkańców wyraża
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swój sprzeciw. Stwierdził, że nie ma złej woli ze strony Urzędu, po dokładnym 
przeanalizowaniu i rozważeniu, zostanie Panu Wiośnie przedstawiona koncepcja. Zwrócił się 
o zachowanie cierpliwości.
Włodzimierz Marek -  Przewodniczący Komisji Gospodarczej. Finansów, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska -  poinformował że na posiedzeniu Komisji w dniu 20 kwietnia 2016 r. zapadła 
decyzja, iż tut. Urząd przygotuje koncepcję w porozumieniu z Panem Wiosną i przedstawi 
do analizy na posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej.

Ad. 5.
Ocenę zasobów pomocy społecznej omówiła i przedstawiła Pani Barbara Rutkowska -  

Zastępca Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku. Materiał 
stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Stwierdziła, że ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 obejmuje dane uzyskane 
z Urzędu Miasta i Gminy Lipsko, Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku i dane, które zebrane 
zostały na podstawie badań własnych. Uzyskane dane pozwoliły na wyłonienie następujących 
wniosków:

1. Przewiduje się dalsze zmniejszanie się liczby ludności miasta Lipsko, podobnie jak i całej 
gminy. Sytuacja taka spowodowana jest zmniejszeniem współczynnika zawierania 
małżeństw, co powoduje mniejszą liczbę urodzeń oraz wzrost odpływu ludności z Lipska.

2. Przewiduje się, że problemy ludności ze znalezieniem pracy zmniejszą się, kiedy mniej 
liczne grupy wiekowe ludności w wieku przedprodukcyjnym osiągną wiek produkcyjny, 
a najliczniejsza grupa ludności w wieku produkcyjnym będzie klasyfikować się w grupie 
wieku poprodukcyjnego i przejdzie na emerytury.

3. Zauważalny jest proces starzenia się społeczeństwa. Proces ten niesie za sobą zwiększenie 
potrzeby dostępności do świadczeń pomocy społecznej i do służby zdrowia oraz wsparcia 
fachowej kadry wyspecjalizowanej w problematyce geriatrycznej.

4. Coraz większa liczba seniorów po przejściu na emeryturę chce nadal aktywnie spędzać 
czas. Wymaga to zapewnienia odpowiednich warunków do dalszego rozwijania ich 
potencjału intelektualnego i różnych form spędzania czasu wolnego. Dlatego istotnym 
elementem mogą być inicjatywy wspierania i inicjowania integracji społecznej, 
polegającej na wzajemnym współdziałaniu ludzi starszych z młodzieżą.

5. Zwiększanie się odsetka ludności starszej powinno też zaowocować stworzeniem dla tych 
mieszkańców w niedalekiej przyszłości domu spokojnej starości. Trafnym rozwiązaniem 
mogłoby okazać się utworzenie innych instytucji organizujących codzienność ludziom 
starszym, szczególnie samotnym, np. dom dziennego pobytu ludzi starszych, ośrodek 
wsparcia ludności w podeszłym wieku, w którym zatrudniona byłaby fachowa pomoc 
medyczne, psychologiczna, socjalna.

6. Podjęcie działań zmierzających do pobudzenia wzrostu liczby urodzeń — alternatywą 
może stać się program pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

7. Zwiększenie zasobów kadrowych Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez zatrudnienie 
psychologa do prowadzenia terapii psychologicznej z rodzinami i osobami samotnymi 
oraz superwizora do prowadzenia superwizji.

8. Najczęstszymi powodami ubiegania się o świadczenia z zakresu pomocy społecznej 
są ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo - 
wychowawczych.



Wnioski te należy traktować jedynie jako wytyczne, które powinny podlegać 
modyfikacjom w zależności od pojawiających się potrzeb i nowych możliwości, przede 
wszystkim finansowych.
Zenon Stępień -  pozytywnie ustosunkował się do przedstawionego materiału, jak również 
podziękował Pani Dyrektor za sumienna i prawidłowa pracę pracowników Ośrodka.

Przewodniczący Rady Pan Jacek Zając poddał pod glosowanie przedstawiony materiał. 
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli przedstawioną informację nie 

zgłaszając żadnych uwag.

Ad. 6.
Wanda Gozdur -  Kierownik SPZPOZ w Lipsku przedstawiła i omówiła bilans i rachunek 
zysków i strat Zakładu za rok 2015.
Poinformowała, że bilans zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwota 297.154,64 zł. 
Stwierdziła, że Zakład za okres 2015 r. wykazuje zysk w wysokości 30.817,38 zł, jednocześnie 
wnioskuje o zwiększenie o tą kwotę funduszu własnego Zakładu.
Przewodnicząca Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w Lipsku Pani Mariola Szymczyk -  odczytała treść Nr 2/2016 z dnia 13 kwietnia 
2016 r. podjętej na posiedzeniu Rady Społecznej.
W dyskusji udział wzięli:
Zenon Stępień -  złożył podziękowanie i gratulacje dla Pani Kierownik za prawidłowe działania 
związane z prowadzeniem Zakładu.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
rachunku zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
w Lipsku za rok 2015.

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

Uchwała Nr XXIII/177/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 kwietnia 2016 r. 
w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku za rok 2015. 

Ad. 7.
Informację na temat funkcjonowania Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług 

Komunalnych w Lipsku pod katem gospodarki wodno-ściekowej i zamkniętego składowiska 
odpadów komunalnych w Wólce przedstawił i omówił Pan Józef Sosnowski -  Dyrektor 
Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych w Lipsku.

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego materiału. W głosowaniu jawnym 
jednogłosie przyjęli przedstawiona informację. Materiał stanowi załącznik do niniejszego 
protokółu.

Ad. 8.

1) Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Grzegorz Kusio -  Kierownik Referatu 
Rozwoju Gospodarczego. Środowiska i Mienia Komunalnego UMiG Lipsko, stwierdził, 
że Samorządowy Zakład Budżetowy Usług Komunalnych w Lipsku wystąpił z wnioskiem 
o oddanie w trwały zarząd na czas nieokreślony nieruchomości położonej w Lipsku przy 
ul. Spacerowej, na której urządzony jest cmentarz komunalny. Zgodnie z art. 83 ust. 2 pkt. 2
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ustawy o gospodarce nieruchomościami opłata roczna została ustalona w wysokości 0,3% 
ceny nieruchomości, określonej na podstawie wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę 
majątkowego tj. 1273 zł. Stosowanie do przepisu art. 84 ust. 3 pkt. 1 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami, właściwy organ za zgodą odpowiedniej rady może udzieli bonifikaty 
od opłat rocznych.
W głosowaniu jawnym jednogłosie radni podjęli uchwałę, która stanowi załącznik 

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

Uchwała Nr XXIII/178/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 kwietnia 2016 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego 
zarządu nieruchomości oddanej Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu Usług 
Komunalnych w Lipsku.

2) W projekcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na 
rok 2016 zostały uwzględnione następujące zmiany:
D o c h o d y  B u d ż e t o w e :
Zwiększono plan dochodów o kwotę 42.400zŁ, z tytułu ponadplanowych dochodów 
z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty 
eksploatacyjnej oraz różnych dochodów m.in. z tytuły zwrotu podatku VAT za rok 2015. 
W y d a t k i B u d ż e t o w e :
Zwiększono plan wydatków o kwotę 42.400zl., w tym wydatki bieżące o kwotę 6.400zł., 
wydatki majątkowe o kwotę 36.000zł.
W ramach wydatków bieżących wprowadzono do realizacji zadanie polegające 
na wykonaniu przyłącza wodociągowego w msc. Śląsko 3.400zł.
W ramach wydatkowa bieżących zwiększono również środki na place zabaw 3.000zł. 
Zmiana wynika z konieczności wymiany kilku elementów urządzeń na istniejących placach 
zabaw oraz przeniesienia placu zabaw w msc. Szymanów na nową lokalizację.
Dokonano zmiany w dziale 801 „ Oświata i wychowanie „ polegającej na zaplanowaniu 
środków na wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy, w kwocie jaka została naliczona w subwencji oświatowej. 
Środki zostały przesunięte z innych podziałek klasyfikacji budżetowej.
W RAMACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH DOKONANO:
1. zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy ulicy 1 Maja 

o kwotę 20.000zł. Zwiększenie wydatków wynika ze zwiększenia planowanego zakresu 
prac (szerokość) oraz konieczności wykonania dodatkowych elementów (stabilizacja 
skarpy).

2. zwiększenia ilości planowanych do zakupu wiat przystankowych z trzech na siedem 
sztuk oraz kwoty środków na to zadanie o lO.OOOzł

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.

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

Uchwała Nr XXIII/179/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 kwietnia 2016 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016.

5



Ad. 9.
Ilona Szmaida -  Sołtys Sołectwa Wiśniówek -  poruszyła sprawę nieodbytego spotkania z 
rolnikami w sprawie OSN. Zwróciła się z prośbą udzielnie informacji w tej sprawie. 
Odpowiedzi udzielił Pan Marek Krupa -  Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska -  
poinformował, że organizatorem spotkania nie był Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko lecz

Wodnej. Burmistrz udostępnieni! sale konferencyjną oraz powiadomił rolników objętych 
OSN-nami o spotkaniu w formie pisemnej, umieszczenie informacji na stronie internetowej 
Urzędu, ogłoszeniu w „Twoim Radiu Lipsko”. Zaplanowany termin spotkania był 
19 kwietnia br. Z przyczyn od Urzędu niezależnych przedstawiciele Firmy nie dojechali. 
W rozmowie telefonicznej poinformowali, że nie koga przyjechać i spotkanie przełożyli na 
miesiąc maj.
Iwona Przepiórka -  Sołtys Sołectwa Maruszów -  poruszyła sprawę nieestetycznego 
wyglądu przystanków autobusowych oraz przesunięcia ogrodzę przez właścicieli posesji. 
Stwierdziła, że sama nie jest w stanie zmusić właścicieli posesji do przesunięcia ogrodzeń 
i zwróciła się do Burmistrza o wystosowanie pisma, względnie spotkanie z mieszkańcami 
i udzielenie informacji na ten temat.
W odpowiedzi Burmistrz Miasta i Gminy poinformował, że sukcesywnie będą wymieniane 
wiaty przystanków autobusowych w pierwszej kolejności przy drogach krajowych. 
Naprawy obecnych wiat przystankowych dokonujemy we własnym zakresie. Pracownik, 
który się tym zajmuje jest obecnie na zwolnieniu lekarskim, w związku z tym zwrócił się do 
mieszkańców o cierpliwość.
Teresa Szymczyk — Sołtys Sołectwa Helenów — zwróciła się z zapytaniem na jakim etapie 
jest budowa drogi w Helenowie?
W odpowiedzi Burmistrz poinformował, ze w roku bieżącym zostanie wykonana nakładka 
asfaltowa.
Włodzimierz Misiak -poddał pod rozwagę, aby w temacie dot. przesunięć ogrodzeń w 
Maruszowie zwrócić się do opornych właścicieli posesji o pokazanie dokumentów 
potwierdzających legalność postawionego ogrodzenia np: zgłoszenie wraz z uzgodnieniem 
z zarządcą drogi czyli Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Ważne w tej 
sytuacji jest aby w krótkim czasie wszyscy mieszkańcy Maruszowa, których ogrodzenie 
może kolidować z planowaną budową chodnika przesunęli ogrodzenia w stronę swoich 
posesji, gdyż moim zdaniem może to skutkować odstąpieniem GDDKiA od tej inwestycji.

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

Firma z Tarnowa wykonująca zadania zlecone przez Regionalny Zarząd Gospodarki

Ad. 12.

Przewodniczący Rady
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