
Protokół XXVI/2016 
sesji Rady Miejskiej w Lipsku 

kadencji 2014-2018 
odbytej w dniu 27 czerwca 2016 r. 

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko 
w godzinach 10°° -  1200

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. Anna Woźniak -  Skarbnik Miasta i Gminy Lipsko,
5. Tomasz Krzyczkowski -  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

w Lipsku,
6. Janusz Koziarski — Komendant Powiatowy Policji w Lipsku,
7. Józef Sosnowski -  Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług

Komunalnych w Lipsku, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Lipsku,
8. Morgaś Kazimierz -  Radny Rady Powiatu Lipskiego,
9. Grzegorz Kusio — Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego, Środowiska i Mienia

Komunalnego,
10. Izabela Ronduda -  Dyrektor Lipskiego Centrum Kultury,
11. Barbara Rutkowska -  zastępca Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Lipsku,
12. Wanda Gozdur — Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki

Zdrowotnej w Lipsku,
13. Magdalena Cieślak — Dyrektor Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Lipsku,
14. Ewa Sołtysiak -  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Soleckiej,
15. Grażyna Kulpińska -  Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej,
16. Maria Marek -  Dyrektor Przedszkola Publicznego Samorządowego w Lipsku,
17. Władysław Bajkowski — Redaktor Naczelny „Twojego Radia Lipsko”,
18. Sołtysi sołectw w terenu Gminy Lipsko

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokółu.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipsku 
Pan Jacek Zaiac stwierdzi! ąuorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodniczący przedstawił wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o 
wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2016-2026 poprzez wprowadzenie 
do pkt. 8 po ppkt. 3, natomiast ppkt. 4) otrzymuje nr 5).

W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli zgłoszony wniosek.



W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli do realizacji następujący porządek
obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokółów z poprzednich obrad sesji tj. 23 maja 2016 r.; 30 maja 2016 r.
3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko na temat działalności w okresie

od 23 maja 2016 r. do 27 czerwca 2016 r.
4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za rok 2015,

1) Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko,
2) Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w L ipsku- zapoznanie z treścią 

Uchwały Nr Ra.137.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015,

3) Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipsku 
-  zapoznanie z treścią Uchwały Nr 2/2016 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Lipsku z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium,

4) Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipsku -  zapoznanie z treścią 
Uchwały Nr Ra.243.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Warszawie z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym wniosku 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipsku w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2015,

5) Dyskusja,
6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,
7) Podjecie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko 

za rok 2015,
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lipsku,
2) Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu w 2016 r. na wykonanie tablicy 

upamiętniającej 50 lat Zespołu Szkół Ponadgminazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku,
3) Przekazania na rzecz Województwa Mazowieckiego w drodze darowizny na cele 

publiczne nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta i Gminy Lipsko,
4) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2016-2026,
5) Zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016,

7. Wnioski i zapytania sołtysów.
8. Wolne wnioski.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 2.
1) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli protokół z obrad sesji z dnia 23 maja 

2016 r. nie zgłaszając żadnych uwag.
2) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli protokół z obrad sesji z dnia 30 maja 

2016 r. nie zgłaszając żadnych uwag.

Ad. 3.
Pan Jacek Wielorański -  Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko przedstawił i omówił

informacje na temat swojej działalności w okresie od 23 maja 2016 r. do 27 czerwca 2016 r.,
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Burmistrz złożył szczególne podziękowania dla Dyrekcji Lipskiego Centrum Kultury,
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku, Komendantowi Powiatowemu
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Policji , Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku za pomoc 
i wsparcie w zorganizowaniu w dniu 5 czerwca br. uroczystości Dnia Dziecka.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Januszowi Koziarskiemu -  Komendantowi 
Powiatowemu Policji w Lipsku, który w związku z zakończeniem czynnej służby w Policji 
złożył podziękowania za dotychczasową współpracę i życzył wielu sukcesów w spełnieniu 
planów i zamierzeń zawodowych, przychylności, zrozumienia i życzliwości.

Andrzej Barański -  zwrócił się do Burmistrza w imieniu mieszkańców Zofiówki o wyrównanie 
poboczy, obecny ich stan stanowi zagrożenie bezpieczeństwa dla pieszych. W imieniu rodziców 
dzieci dojeżdżających do szkoły zwrócił się o rozważenie możliwości ustawienia przystanku 
„na żądanie” między Zofiówką a Krępą Kościelną oraz przesunięcia godziny przyjazdu 
autobusu szkolnego od nowego roku szkolnego, ponieważ dzieci, które mają większą odległość 
od szkoły oczekują na przystankach w bardzo wczesnych godzinach rannych.
Jacek Wielorański — Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko w odpowiedzi — w sprawie poboczy były 
prowadzone już rozmowy z Mazowieckim Zarządem Dróg, wyraził nadzieję, że istnieje 
możliwość wyrównania i utwardzenia poboczy. W sprawie przesunięcia godzin przyjazdu 
autobusu -  wspólnie z kierownictwem PKS Ostrowiec zostanie przeanalizowana istniejąca 
sytuacja; na ustawienie przystanku „na żądanie” między miejscowościami Zofiówką a Krepą 
Kościelną musi wyrazić zgodę zarządca drogi tj. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, do 
którego zwrócimy się z zapytaniem.

1) Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko Pan Jacek Wielorański omówił sprawozdanie 
z wykonania budżetu za rok 2015. Poinformował, że realizacja dochodów budżetu 
w stosunku do przyjętego w uchwale budżetowej planu, po uwzględnieniu zmian w ciągu 
roku przebiegała następująco: planowane dochody wykonano w kwocie 39.503.618,77 zł, 
co stanowiło 98,39% uchwalonego planu. W porównaniu do roku 2014 dochody wzrosły o 
30,98%. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 28.781.776,67 zł tj. w 99,62%. 
Majątkowe zrealizowano w kwocie 10.721.842,1 Ozł, co stanowi 95,26% planu. 
Podstawowe dochody podatkowe Miasta i Gminy wyniosły kwotę 12.309.202,76zł.,

W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego plan dochodów bieżących 
na rok 2015 wynosił kwotę 28.892.733zł. Dochody zrealizowano w kwocie 28.781.776,67zł., 
tj. w 99,62 %.W porównaniu do roku 2014 dochody bieżące zrealizowano w kwocie 
niższej o 227.490,48zł.W roku 2015 realizacja dochodów bieżących, w poszczególnych 
działach klasyfikacji budżetowej, odbyła się bez znacznych odchyleń od planu. Wykonanie 
dochodów bieżących w porównaniu do planu waha się od 87,88% do 103,43%.
W wyniku zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego, plan dochodów majątkowych na 

rok 2015 wynosił 11.255.731 zl. Dochody zrealizowano w kwocie 10.721.842,10zł., 
tj. w 95,26%.
Dotacje udzielone z budżetu

W roku 2015 z budżetu Miasta i Gminy przekazano dotacje w łącznej kwocie 
1.678.051,37zł„

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2015 r. wyniósł 1.368.363,78zł.
W roku 2015 Miasto i Gmina zaciągała dwa kredyty długoterminowe: 

w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 3.506.414zł., 
w Banku Spółdzielczym w Lipsku w kwocie 3.760.755zl.

A d . 4.

Ad. 5.
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Rozchody Miasta i Gminy w roku 2015 z tytułu spłat kredytów i pożyczki wyniosły kwotę 
1.230.467zł.

Na dzień 31.12.2015 r. Miasto i Gmina posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych 
kredytów długoterminowych i pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w kwocie 
7.273.956,40zł. Łączna kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego stanowi 18,41% 
do wykonanych dochodów. W stosunku do roku 2014 kwota długu wzrosła o kwotę 
6.036.702zł. Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2015 obsługą zadłużenia wyniósł 3,22%. 
Wartość posiadanego majątku według stanu na dzień 31.12.2015 r. wynosi 50.951.395,36 zł.

Stwierdził, że realizując budżet w roku 2015 kierował się zasadą celowości, legalności, 
gospodarności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu mieniem publicznym.

Zwrócił się do radnych z wnioskiem o udzielenie absolutorium z wykonania 
budżetu Miasta i Gminy Lipsko za rok 2016.

2) Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipsku Pan Jacek Zając odczytał treść Uchwały 
Nr Ra.137.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta 
i Gminy Lipsko sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015. Materiał stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu.

3) Pan Andrzej Barański -  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipsku 
odczytał treść Uchwały Nr 2/2016 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 
6 czerwca 2016 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium. Komisja ocenia 
przedłożone sprawozdanie jako kompletne, rzetelne, przejrzyste. Dane zawarte 
w przedstawionym sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko 
za 2015 r. są zgodne ze sprawozdaniem finansowym oraz uchwała budżetową na rok 2015, 
po dokonanych zmianach. Burmistrz realizując budżet w roku 2015 kierował się zasadą 
celowości, legalności, gospodarności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu 
mieniem publicznym. Na podstawie analizy Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia 
wykonanie budżetu za rok 2015. Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym 5 głosami „za” 
na regulaminową liczbę 5 wnioskuje do Rady Miejskiej w Lipsku o udzielenie absolutorium 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Lipsko za rok 2015. Materiał stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu.

4) Przewodniczący Rady Pan Jacek Zając -  odczytał treść Uchwały Nr Ra.243.2016 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 czerwca 2016 r. 
w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipsku
w  g p ra w ie  u d z ie le n ia  Et cirm  t strrzouzi o b e o l u to r iu m  :z -w y k o n a n ia  b u d ż e tu  set ro l t  2 0 1 5 .

Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
6) Przewodniczący Rady przedstawił pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia 

i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Miasta i Gminy Lipsko za rok 2015.
W głosowaniu lawnym lednogłośnie radni podjęli uchwałę, która stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu.

Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr XXVI/189/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 czerwca 
2016 r. w  sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za rok 2015.



7) Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu 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 XXVI/190/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 czerwca 
2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.

Burmistrz Pan Jacek Wielorański podziękował radnym za okazane zaufanie, 
zrozumienie i współpracę. Podziękowania złożył sołtysom, pracownikom Urzędu i wszystkim, 
którzy przyczynili się do realizacji zadań wytyczonych w roku 2015.

Ad. 6.

1) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie nadania Statutu 
Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lipsku, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu.

Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr XXVI/191/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 czerwca 
2016 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 
w Lipsku.

2) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwalę w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Lipskiemu w 2016 r. na wykonanie tablicy upamiętniającej 50 lat 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu.

ZAŁĄCZNIK

Uchwała Nr XXVI/192/2016 Rady Miejskiej w  Lipsku z dnia 27 czerwca 
2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu w 2016 r. na 
wykonanie tablicy upamiętniającej 50 łat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana 
Pawła II.

3) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie przekazania na rzecz 
Województwa Mazowieckiego w drodze darowizny na cele publiczne nieruchomości 
gruntowej, stanowiącej własność Miasta i Gminy Lipsko, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu.

Z A Ł Ą C Z N IK

Uchwała Nr XXVI/193/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 czerwca 
2016 r. w sprawie przekazania na rzecz Województwa Mazowieckiego w drodze 
darowizny na cele publiczne nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta 
i Gminy Lipsko.

4) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2016-2026, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu.

Z a ł ą c z n i k
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Uchwała Nr XXVI/194/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 czerwca 
2016 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na 
lata 2016-2026,

5) W glosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwalę 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 ik

Uchwała Nr XXVI/195/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 czerwca 
2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016.

Ad. 8.
Andrzej Barański w imieniu mieszkańców miejscowości Krępa Kościelna złożył Burmistrzowi 
podziękowanie za osobiste zaangażowanie przy budowie chodników w Krepie Kościelnej.

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

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


