
Protokół XXV/2016 
sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Lipsku 

kadencji 2014-2018 
odbytej w dniu 30 maja 2016 r. 

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko 
w godzinach 1200 -  1225

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. Anna Woźniak -  Skarbnik Miasta i Gminy Lipsko,
4. Artur Dygas -  Sekretarz Miasta i Gminy Lipsko,
5. Grzegorz Kusio -  Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego, Środowiska i Mienia

Komunalnego,

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipsku Pan Jacek Zając stwierdził ąuorum do 
podejmowania prawomocnych decyzji.

Przewodniczący zapoznał radnych z treścią wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko 
o zwołanie sesji Rady Miejskiej.

Uzasadnienie wniosku:
Zaistniała konieczność wprowadzenia do budżetu Miasta i Gminy Lipsko środków 

finansowych celem:

1. Wprowadzenia do budżetu Miasta i Gminy Lipsko nowego zadania inwestycyjnego pn. 
„Przebudowa ulic Przemysłowej i Armii Krajowej w m. Lipsko w km 0+000 -  0+861 
i 0+ 00-0+ 239

Miasto i Gmina Lipsko w dniu 24.05.br uzyskała informację z Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie o przyznaniu dofinansowania na realizację w/w inwestycji 
w wys. 50 % wartości robót budowlanych. W celu dalszej realizacji zadania w zakresie 
wykonania robót budowlanych oraz zatrudnienia inspektora nadzoru inwestorskiego, konieczne 
jest wprowadzenie do budżetu środków finansowych w kwocie 3 174 536 zł w tym środki 
własne gminy 1 607 269 zł. Dodatkowo ważnym powodem pilnego wprowadzenia powyższego 
zadania do budżetu jest planowana na przełomie maja i czerwca br. nowelizacja przepisów 
ustawy Prawo zamówień publicznych, która wprowadza nowe istotne zmiany 
w dotychczasowym funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych, które mogą w tym 
przypadku utrudnić i przedłużyć procedurę przeprowadzenie przetargu, co może mieć istotne 
znaczenie biorąc pod uwagę konieczność wykonania i rozliczenia zadania do końca bieżącego 
roku.

2. Zwiększenia środków finansowych w budżecie Miasta i Gminy Lipsko na zadanie 
inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Czerwiakowskiego w Lipsku. Odcinek od ul. Witosa 
w kierunku szpitala” .

Aktualnie dostępne środki budżetowe w kwocie 2 500 zł przeznaczone były na wykonanie 
uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która została już opracowana. Dalsza
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realizacja inwestycji w zakresie wykonania robót budowlanych i nadzoru wymaga zwiększenia 
środków finansowych o kwotę 77312 zł.

1. Zwiększenia środków finansowych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa 
i modernizacja ujęcia wody w Katarzynowie” o kwotę 12 499 zł.

Konieczność zwiększenia środków o w/w kwotę wynika z przeprowadzonych postępowań 
w trybie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 
W pierwszym postępowaniu otrzymano najtańszą ofertę w kwocie 59 999 zł. Procedurę 
unieważniono ze względu na brak dostępnych środków w budżecie z zamiarem ogłoszenia 
kolejnego postępowania w celu uzyskania niższej ceny. W drugim postępowaniu znacznie 
zmniejszyła się liczba otrzymanych ofert, a cena oferty najtańszej była nieco niższa i wyniosła 
kwotę 52 499 zł. Przeprowadzenie dwóch postępowań oraz niewielka liczba ofert w drugim 
postępowaniu wskazują na brak realnej możliwości wykonania dokumentacji za aktualnie 
dostępne w budżecie środki finansowe (40 000 zł). W związku z powyższym, aby możliwe było 
podpisanie umowy z wykonawcą zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych 
na powyższe zadanie o kwotę 12 499 zł.

Przewodniczący przedstawił pod głosowanie następujący porządek obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2016-2026.
2. Zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli do realizacji przedstawiony porządek obrad. 

Ad. 1.
Projekt uchwały omówiła Pani Anna Woźniak -  Skarbnik Miasta i Gminy Lipsko. 

Poinformowała, że na rok 2016:
1. Dochody ogółem zwiększono kwotę 4.619.465zł.
1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.602.958zl, w tym :
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 
zwiększono o kwotę
27.265zł, Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/183/2016 z dnia 23.05.2016r., w sprawie zmian 
w budżecie Miasta 1 Gminy na rok 2016.
1.1.3 podatki i opłaty zwiększono o kwotę 39.957zł, Uchwałą Rady Miejskiej Nr 
XXIII/179/2016 z dnia 25.04.2016r., w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2016, 
w tym z podatku od nieruchomości 39.774zł.
1.1.4 z subwencji ogólnej zmniejszono o kwotę 292.889zł, Uchwałą Rady Miejskiej 
Nr XXIV/183/2016 z dnia 23.05.2016r., w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 
na rok 2016.
1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 427.738zł, 
Zarządzeniem Burmistrza Nr 112/2016 z dnia 31.03.2016r. zwiększono o kwotę 47.900zł. oraz 
Zarządzeniem Burmistrza Nr 114/2016 zwiększono o kwotę 379.838zł.
1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 2.016.507zł., 
w tym:
1.2.2 ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 542zł., Uchwałą Rady Miejskiej Nr 
XXIV/183/2016 z dnia 23.05.2016r., w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2016.
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 
2.015.965zł.,Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/183/2016 z dnia 23.05.2016r., w sprawie zmian 
w budżecie Miasta i Gminy na rok 2016 o kwotę 448.698zł oraz Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 
30.05.2016r., w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2016 o kwotę 1,567.267zł.
2 Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 4.619.465zł.
2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.229.118zł, w tym;



Zarządzeniem Burmistrza Nr 112/2016 z dnia 31.03.2016r. zwiększono o kwotę 47.900zł, 
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/179/2016 z dnia 25.04.2016r., w sprawie zmian w budżecie 
Miasta i Gminy na rok 2016 zwiększono o kwotę 6.400zł., Zarządzeniem Burmistrza Nr 
114/2016 z dnia 29.04.2016r. zwiększono o kwotę 379.838zł oraz Uchwałą Rady Miejskiej 
z dnia 30.05.2016r., w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2016 zwiększono o 
kwotę 794.980.zl.
2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3.390.347zł, Uchwałą Rady Miejskiej Nr 
XXIII/179/2016 z dnia 25.04.2016r., w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2016 
zwiększono o kwotę 36.000zł., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/183/2016 z dnia
23.05.2016r., w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2016 zwiększono o kwotę
90.000zł. oraz Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30.05.2016r., w sprawie zmian w budżecie 
Miasta i Gminy na rok 2016 o kwotę 3.264.347zł.
11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 
35.830zł. Zarządzeniem Burmistrza Nr 112/2016 z dnia 31.03.2016r. zwiększono o kwotę 
20.700zł., Uchwalą Rady Miejskiej Nr XXIII/179/2016 z dnia 25.04.2016r., w sprawie zmian 
w budżecie Miasta i Gminy na rok 2016 zwiększono o kwotę 100 zł, Zarządzeniem Burmistrza 
Nr 114/2016 zwiększono o kwotę 3.124zl, Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/183/2016 z dnia
23.05.2016r., w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2016 zwiększono o kwotę
11.906zł.
11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 
zwiększono o kwotę 712.206zł, Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/179/2016 z dnia 
25.04.2016r., w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2016 zwiększono o kwotę 
300zł. oraz Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/183/2016 z dnia 23.05.2016r., w sprawie zmian 
w budżecie Miasta i Gminy na rok 2016 zwiększono o kwotę 711.906zł.
11.3 Wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy, zwiększono o 
kwotę 3.174.536zł., w tym: majątkowe 3.174.536zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej 
Uchwały.
11.5 Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o kwotę 3.174.536zł.
11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 215.811 zł.
12.2 Dochody majątkowe 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 448.698zł., w tym: środki 
określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy 448.698zł.
Załącznik Nr 2 .. Wykaz przedsięwzięć do WPF”
Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.„ Przebudowa ulicy Przemysłowej i Armii Krajowej 
w m. Lipsko w km 0+000-0+861 i 0+00-0+239". W roku 2015 wykonano dokumentacje 
techniczną. W związku z otrzymanym dofinansowaniem zadania, planuje się przystąpić w roku 
2016 do wykonania robót budowlanych.

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

Uchwala Nr XXV/187/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 maja 2016 r. 
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2016- 
2026. 

Ad. 2.
Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko.

W dyskusji radny Włodzimierz Misiak poinformował, że rozmawiał ze Starostą 
Lipskim w sprawie wyasygnowania środków na opracowanie dokumentacji w celu przedłużenia 
położenia asfaltu od szpitala do ul. Śniadeckiego, jednakże Starosta poinformował go, że brak 
środków w budżecie w związku z tym zwrócił się do Burmistrza o przeprowadzenie rozmowy 
ze Starostą Lipskim w tej sprawie.



Pan Jacek Wielorański -  Burmistrz -  poinformował, że gdyby Starosta znalazł środki 
na opracowanie dokumentacji, wówczas w roku następnym inwestycja byłaby zrealizowana. 
Zapewnił, że przeprowadzi rozmowę w tej sprawie.

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod glosowanie.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany Uchwały 

Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.
Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr XXV/188/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 maja 2016 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016.

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