
Protokół XXXI/2016 
sesji Rady Miejskiej w Lipsku 

kadencji 2014-2018 
odbytej w dniu 28 listopada 2016 r. 

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko 
w godzinach 100(l — 1300

Ustawowy skład Rady wynosi 15, obecnych 14, nieobecni usprawiedliwieni 
Gozdur Marian i Włodzimierz Misiak (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. Józef Sosnowski -  Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług 

Komunalnych w Lipsku, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Lipskiego,
6. Kazimierz Morgaś -  Radny Rady Powiatu w Lipsku,
7. Edyta Kasperczyk -  p.o. Zastępcy Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Lipsku,
8. Izabela Ronduda -  Dyrektor Lipskiego Centrum Kultury,
9. Kosterna Elżbieta -  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku,
10. Ewa Sołtysiak -  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Soleckiej,
11. Grażyna Kulpińska -  Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej,
12. Anita Wróbel -  Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Długowoli,
13. Grzegorz Kusio -  Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Środowiska i Mienia

Komunalnego UMiG,
14. Mirosław Łojek -  Inspektor ds. edukacji UMiG Lipsko,
15. Władysław Bajkowski -  Redaktor Naczelny „Twojego Radia Lipsko”,
16. Sołtysi z terenu Gminy Lipsko.

(listy obecności stanowiła załącznik do niniejszego protokołu).

Przewodniczący Rady Pan Jacek Zaiac stwierdził ąuorum do podejmowania 
prawomocnych uchwał.

Przewodniczący przedstawił wnioski Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko 
o wprowadzenie do porządku obrad sesji do pkt. 5 podpunktów:

13) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 
2016-2026,

15) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/184/2016 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie 
wyznaczenia na terenie Miasta i Gminy Lipsko obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji,

16) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w 2017 r. 

Przewodniczący poddał pod glosowanie wnioski zgłoszone według kolejności.



W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli wniosek 1.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli wniosek 2.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli wniosek 3.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli do realizacii nastepuiacy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokółu z poprzednich obrad sesji tj. z dnia 24 października 2016 r.
3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko na temat działalności w okresie

od 25 października 2016 r. do 28 listopada 2016 r.
4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
2) Zwolnień w podatku od nieruchomości,
3) Obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2017 dla ustalenia podatku rolnego,
4) Ustalenia wysokości podatku od środków transportowych,
5) Ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku rolnego, 

podatku leśnego i podatku od nieruchomości,
6) Opłaty prolongacyjnej,
7) Przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Lipsko z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, zm. 395),

8) Przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy 
Lipsko,

9) Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli szkół 
i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
-  Karta Nauczyciela, pedagogów, logopedów, nauczycieli prowadzących zajęcia 
rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze, zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Lipsko,

10) Powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego,
11) Rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Krępa Kościelna dotyczącego 

zmiany przedsięwzięcia/zmiany zakresu przedsięwzięcia
12) Przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta i Gminy Lipsko na lata 

2000-2020 ,
13) Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2016-2026,
14) Zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016,
15) Zmiany Uchwały Nr XXIV/184/2016 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia na 

terenie Miasta i Gminy Lipsko obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
16) Udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w 2017 roku.

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

W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli protokół z ostatnich obrad sesji 
z dnia 24 października 2016 r., nie zgłaszając żadnych uwag.

Ad. 2.
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Ad. 3.
Burmistrz Pan Jacek Wielorański przedstawił informację na temat swojej działalności 

w okresie od 24 października 2016 r. do 28 listopada 2016 r. Materiał stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu.

Zenon Stępień zwrócił się z zapytaniem czy Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Warszawie udzielił odpowiedzi w sprawie OSN „Krępianka”. Nadmienił, iż w poprzedniej 
kadencji tj. 2010-2014 zarówno Nasza Gmina jak i Gminy Ościenne w tej sprawie składały 
protest do RZGW w Warszawie i Wojewody Mazowieckiego. Gminny Związek Rolników, 
Kółek i Organizacji Rolniczych wspólnie z Radą Nadzorczą złożył protest w tej sprawie i do 
chwili obecnej nie otrzymał odpowiedzi. Zdaniem radnego nie należy łudzić się, że Miasto i 
Gmina Lipsko otrzyma pozytywną odpowiedź na podjętą uchwałę. Należy zwrócić uwagę na 
fakt, iż przepisy unijne „stawiają” coraz wyższą poprzeczkę dla obszarów szczególnie 
zagrożonych na terenie całego kraju.

Odpowiedzi na zapytanie radnego udzieli Pan Jacek Zając Przewodniczy Rady 
Miejskiej w Lipsku.

Poinformował, że odpowiedź został udzielona w dniu 9 listopada 2016 r., radni 
otrzymali scan na skrzynki e-maliowe w dniu 10 listopada 2016 r. Odpowiedź jest negatywna. 
RZGW stwierdził, że nie ma podstaw do uchylenia obszaru szczególnie narażonego 
„Krępianka” ustanowionego rozporządzeniem Dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 10 lipca 
2012 r. Stwierdzono również, że zgodnie z procedowanym projektem rozporządzenia jednolita 
część wód powierzchniowych rzecznych „Krępianka” wyznaczona została jako wrażliwa ze 
względu na m.in. tendencję do przekraczania wartości granicznej azotu azotanowego, powyżej 
której występuje eutrofizacja wód w związku z położeniem w zlewni jednolitej części wód m.in. 
gminy Lipsko ze znacznym udziałem użytków rolnych oraz glebami o średniej i wysokiej 
przepuszczalności.

Przewodniczący poinformował również, że stanowisko Rady w formie podjętej 
uchwały zostało przesłane do parlamentarzystów oraz instytucji, które miałyby wpływ na 
zmianę Rozporządzenia Dyrektora RZGW w Warszawie (scan odpowiedzi stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu).
Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko Pan Jacek Wielorański poinformował, że w tej sprawie 
tendencja jest rozszerzająca OSN-y zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi.

Przewodniczący udzielił głosu Burmistrzowi Panu Jackowi Wielorańskiemu.
Burmistrz poinformował, że wzrost stawek podków i opłat lokalnych w stosunku do roku 2016 
wzrósł o stopień inflacji tj. 1,3% zaokrąglony do 2 %. Zwrócił się do radnych o przyjęcie 
zaproponowanych stawek podatków i opłat lokalnych w przedstawionej wersji.
Przewodniczący Pan Jacek Zaiac poinformował obecnych na sesji, że na wspólnym posiedzeniu 
stałych Komisji Rady Miejskiej w Lipsku w dniu 22 listopada 2016 r. radni szczegółowo 
analizowali przedstawione projekty uchwał.

1) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Z a ł ą c z n ik

Uchwała Nr XXXI/221/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2016 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Ad. 4.

Ad. 5.
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2) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie zwolnień w podatku 
od nieruchomości, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Z a ł ą c z n ik

Uchwala Nr XXXI/222/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2016 r. 
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

3) Zenon Stępień poinformował obecnych na obradach sesji, że na wspólnym posiedzeniu 
Komisji w dniu 22 listopada 2016 r. wstrzymał się przed podjęciem uchwały w sprawie 
ustalenia podatku rolnego, ponieważ uważał, ze według GUS cena średniej ceny skupu żyta 
spadła, a my ją  podwyższamy, jednakże po konsultacjach ze społeczeństwem, jest 
za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu.
Burmistrz Pan Jacek Wielorański poinformował, że propozycja podwyższenia podatku 
rolnego wynosi 1 zł, dla rolnika nie jest to znaczna podwyżka, natomiast dla całości Gminy, 
jest to podwyższenie środków, które są przeznaczane na inwestycje w głównej mierze na 
terenie Gminy min. remont, modernizację dróg.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę, w sprawie obniżenia średniej 
ceny skupu żyta na rok 2017 dla ustalenia podatku rolnego, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu.

Z a ł ą c z n i k

Uchwala Nr XXXI/223/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2016 r. 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu Zyta na rok 2017 dla ustalenia podatku rolnego.

4) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie' ustalenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.

Z a ł ą c z n ik

Uchwała Nr XXXI/224/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2016 r. 
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

5) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia wzorów 
formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku rolnego, podatku leśnego i podatku 
od nieruchomości, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Z a ł ą c z n ik

Uchwała Nr XXXI/225/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2016 r. 
w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku 
rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości.

6) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie opłaty 
prolongacyjnej, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Z a ł ą c z n ik

Uchwała Nr XXXI/226/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 
2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej.

7) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwalę w sprawie przyjęcia Rocznego 
Programu Współpracy Miasta i Gminy Lipsko z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności



pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) na rok 2017, która 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Z a ł ą c z n ik

Uchwała Nr XXXI/227/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 
2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Lipsko 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1817) na rok 2017.

8) Wyjaśnień do projektu uchwały udzieli Pan Grzegorz Kusio — Kierownik Referatu Rozwoju 
Gospodarczego Środowiska i Mienia Komunalnego, stwierdził, że podjęcie przedmiotowej 
uchwały jest wypełnieniem obowiązku wynikającego z przepisu art. 11 ustawy z dnia 
28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 87), gdzie ustawodawca określił, 
że dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 61, art. 6n, art. 
6r ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc na okres na jaki zostały wydane 
jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Mając 
powyższe na uwadze w dniu 29 sierpnia 2016 r. Rada Miejska w Lipsku uchwaliła 
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Lipsko. Przyjęta 
uchwała Nr XXVIII/204/2016, została przesłana do Urzędu Województwa Mazowieckiego 
celem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 6 października 2016 r. pismo znak 
LEX-R.4131.34.2016.MN Wojewoda Mazowiecki, stwierdził nieważność w/w uchwały. 
Organ nadzoru uzasadniając swoje stanowisko wskazał, że zapisy uchwały w sposób istotny 
naruszają porządek prawny, powołując się jednocześnie na wyroki sądów 
administracyjnych. W celu wykonania wymienionego wyżej obowiązku, podjęcie 
przedmiotowej uchwały, uwzględniając wszystkie uwagi zawarte w rozstrzygnięciu 
nadzorczym Wojewody, w proponowanym brzmieniu jest uzasadnione.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Lipsko, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu.
Z a ł ą c z n ik

Uchwała Nr XXXI/228/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2016 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 
i Gminy Lipsko.

9) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli szkół i przedszkoli 
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -  Karta Nauczyciela, 
pedagogów, logopedów, nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno- 
wychowawcze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem 
prowadzącym jest Miasto i Gmina Lipsko, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.

Z a ł ą c z n ik

Uchwała Nr XXXI/229/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2016 r. 
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli szkól 
i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -  Karta 
Nauczyciela, pedagogów, logopedów, nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne,



rewalidacyjno-wychowawcze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których 
organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Lipsko.

10) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie powołania Komisji 
Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu.

Z a ł ą c z n ik

Uchwała Nr XXXI/230/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2016 r. 
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego.

11) Uzasadnienie do projektu uchwały: w świetle art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. 
o funduszu sołeckim w trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż 
po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do dnia 31 października danego 
roku budżetowego, sołectwo może złożyć do wójta (burmistrza, prezydenta, miasta) 
wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach 
funduszu. Dnia 29.09.2015 r. sołectwo Krępa Kościelna złożyło wniosek w sprawie 
funduszu sołeckiego wnosząc o realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu 
dokumentacji na drogę gminną w miejscowości Krępa Kościelna (koło lasu) Nr 190313 W 
przez wieś. Przedsięwzięcie zostało przyjęte w planie wydatków przedsięwzięć 
realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016 pod nazwą - „Przebudowa drogi 
gminnej nr 190313W w miejscowości Krępa Kościelna” W trakcie realizacji 
przedsięwzięcia okazało się, że prawidłowa nazwa odcinka drogi, na który sołectwo Krępa 
Kościelna przeznaczyło środki funduszu sołeckiego brzmi: „Przebudowa drogi gminnej nr 
190313 W Ratyniec - Wólka Krępska”. W związku z użyciem nazwy potocznej Krępa 
Kościelna koło lasu w celu sprostowania, w dniu 28.09.2016 r. sołectwo złożyło wniosek 
o zmianę realizacji przedsięwzięcia, wpisując poprawną nazwę odcinka drogi.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia 

ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Krępa Kościelna dotyczącego zmiany 
przedsięwzięcia, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Z a ł ą c z n ik

Uchwała Nr XXXI/231/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2016 r. 
w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Krępa Kościelna 
dotyczącego zmiany przedsięwzięcia.

12) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii 
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta i Gminy Lipsko na lata 2000-2020, która 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Z a ł ą c z n ik

Uchwała Nr XXXI/232/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2016 r. 
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta i Gminy Lipsko 
na lata 2000-2020.

13) Uzasadnienie do proiektu uchwały: 1. Dochody ogółem zmniejszono kwotę 199.671 zł.
1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 370.921zł, w tym :
1.1.3 podatki i opłaty zmniejszono o kwotę 14.800zŁ, Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 
28.11.2016r. 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 
370.771zł, w tym: Zarządzeniem Burmistrza Nr 172/2016 z dnia 25.10.2016 zwiększono 
o kwotę 372.121zł. , Zarządzeniem Burmistrza Nr 173/2016 z dnia 31.10.2016 zmniejszono
0 kwotę 1.350zł. , Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28.11.2016r. w sprawie zmian w budżecie 
Miasta i Gminy na rok 2016 zwiększono o kwotę 150zł.
1.2 Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 570.592zł., w tym:
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę
570.592zł.,Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28.11.2016r., w sprawie zmian w budżecie Miasta
1 Gminy na rok 2016.
2 Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 199.671 zł.
2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 387.890zł, w tym:
Zarządzeniem Burmistrza Nr 172/2016 z dnia 25.10.2016 zwiększono o kwotę 372.12lzł. , 
Zarządzeniem Burmistrza Nr 173/2016 z dnia 31.10.2016 zmniejszono o kwotę 1.350zł., 
Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28.11.2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy 
na rok 2016 zwiększono o kwotę 17.119zł.
2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 587.561zł, Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 
28.11.2016r., w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2016.
11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 
130.712zł., w tym: Zarządzeniem Burmistrza Nr 172/2016 z dnia 25.10.2016 zwiększono 
o kwotę 120.347zł. , Zarządzeniem Burmistrza Nr 173/2016 z dnia 31.10.2016 zwiększono 
o kwotę 3.763zł., Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28.11.2016r. w sprawie zmian w budżecie 
Miasta i Gminy na rok 2016 zwiększono o kwotę 6.602zł.
11.3 Wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy, zmniejszono
0 kwotę 617.658zł., w tym: majątkowe 617.658zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej 
Uchwały.
11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszono o kwotę 569.659zł.
11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 20.699zł.
11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji, zwiększono o kwotę 3.097zł.
Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF”
Wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn: „ Wykonanie dokumentacji projektowej 
na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od km 26+146 do km 28+700 
w miejscowości Lipa Miklas na terenie gminy Lipsko, powiat lipski, województwo 
mazowieckie" W roku 2016 planuje się podpisanie porozumienia z Województwem 
Mazowieckim w sprawie pomocy rzeczowej z budżetu Miasta i Gminy Lipsko 2017 w kwocie 
lOO.OOOzł.
Zmniejszono limit wydatków roku 2016 przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Przemysłowej
1 Armii Krajowej w Lipsku w km 0+000-0+861 i 0+00-0+239" o kwotę 606.658zł.
Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa placu targowego w Lipsku" 
w związku z brakiem możliwości pozyskania zewnętrznego dofinansowania.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie zmian 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2016-2026, która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu:
Z a ł ą c z n ik

Uchwała Nr XXXI/233/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2016 r. 
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2016- 
2026.

V



14) Uzasadnienie do projektu uchwały: Zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 
570.442zł.

W ramach dochodów bieżących wprowadzono ponadplanowe dochody Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Woli Soleckiej w kwocie 150zł.
Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 200 z dnia 14.10.2016r. zmniejszono plan dotacji na 
realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa ulicy Przemysłowej i Armii 
Krajowej w m. Lipsko w km 0+000-0+861 i 0+00-0+239” o kwotę 570.592zł. Ostateczna kwota 
dofinansowania zadania, to 996.675zł., stanowiąca 50% wartości robót budowlanych. 
Zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 570.442zł.
W ramach zmian dokonano między innymi:
- zmniejszenia planu wydatków bieżących na ochronę przeciwpożarową o kwotę ló.OOOzł., 
przeznaczając zaoszczędzone środki na zwiększenie planu wydatków zadania inwestycyjnego 
dotyczącego budowy boksu garażowego OSP Długowola. Rozbudowa strażnicy jest konieczna 
w celu uzyskania dodatkowego garażu dla samochodu strażackiego, co ma bezpośredni związek 
z zapewnieniem gotowości bojowej tej jednostki OSP.
- zwiększenia planu wydatków bieżących Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Soleckiej
0 kwotę uzyskanych przez tę jednostkę ponadplanowych dochodów, tj. o kwotę 150zł.
- zabezpieczenia środków w wysokości 32.969zł. na wydatki związane ze zwrotem dotacji 
przekazanej Miastu i Gminie w roku 2013 na realizację projektu „ Chcemy się rozwijać”. Zwrot 
dotacji wraz z należnymi odsetkami wynika z informacji pokontrolnej Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, stwierdzającej naruszenie ustawy Prawo 
zamówień publicznych w zakresie przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
postępowania o udzielenie zamówienia dotyczącego zakupu i dostawy pomocy dydaktycznych 
do zajęć realizowanych w ramach projektu.
W ramach wydatków majątkowych dokonano:
- zmniejszenia planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa ulicy Przemysłowej
1 Armii Krajowej w m. Lipsko w km 0+000-0+861 i 0+00-0+239” o kwotę 606.658zł. Zmiana 
wynika z częściowego rozliczenia zadania. Przewiduje się, że na realizację zadania poniesione 
zostaną wydatki w wysokości 2.121.352zł., w tym finansowane środkami zewnętrznymi 
w kwocie 996.675zł,
- przeniesienia środków w wysokości ll.OOOzł. z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa 
placu targowego w Lipsku” do zadania inwestycyjnego pn.„ Przebudowa ulicy Kółek 
Rolniczych w Lipsku wraz z ciągami pieszymi”. W ramach przeniesionych środków została 
wykonana dokumentacja techniczna przebudowy ulicy Kółek Rolniczych zawierająca między 
innymi zaprojektowanie ok. 380m kanału deszczowego , niezbędnego do odprowadzania wody 
z projektowanego placu targowego. W związku z pojawiającą się możliwością pozyskania 
dofinansowania ze środków w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na Lata 2016-2019 zadania dotyczącego przebudowy ulicy Kółek Rolniczych 
w Lipsku oraz brakiem naboru wniosków, z których można by było pozyskać dofinansowanie 
na zadanie dotyczące targowiska , zasadnym jest wykorzystanie wykonanej dokumentacji 
na realizowane przez gminę zadanie dotyczące ulicy Kółek Rolniczych,
- zmniejszenia kwoty dotacji dla Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji 
na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji 
w Lipsku o 13.903zł.
Kwota dofinansowania zakupu samochodu w wysokości 4.096,25zł. wynika z Porozumienia 
zawartego z Komendą Wojewódzką Policji w dniu 4 listopada 2016r.,
- zwiększenia planu wydatków zadania inwestycyjnego pn .„Budowa boksu garażowego w OSP 
Długowola” o kwotę ló.OOOzł.,



- wprowadzenia planu wydatków na dotację celową dla Lipskiego Centrum Kultury na zakup 
cyfrowego miksera dźwiękowego w kwocie 17.000zł. Obecnie użytkowany mikser 
jest sprzętem wyeksploatowanym, nie spełniającym parametrów dźwiękowych. Urządzenie 
jest niezbędne przy nagłośnieniu wszystkich wydarzeń społeczno-kulturalnych w mieście.

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 ik

Uchwała Nr XXXI/234/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2016 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016.

15) Uzasadnienie do projektu uchwały: W ramach prowadzonego procesu konsultacji 
w zakresie umożliwienia zgłaszania do opracowywanego dokumentu Lokalnego Programu 
Rewitalizacji 2016 -2020 wniosków przedsięwzięć inwestycyjnych z propozycją włączenia 
ich do przedmiotowego opracowania zmienia się uchwałę NR XXIV/184/2016 Rady 
Miejskiej w Lipsku z dnia 23 maja 2016 roku. Zgodnie z powyższym, w związku 
z wpłynięciem zasadnych wniosków inwestycyjnych złożonych przed uprawnione podmioty, 
które zakresem swym sięgają poza zakres terenu wyznaczony powołaną wyżej uchwałą 
przedmiotowa uchwała zostaje poszerzona o obszary odpowiednie dla późniejszego 
umożliwienia realizacji wyznaczonych zadań inwestycyjnych.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany Uchwały 

Nr XXIV/184/2016 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta i Gminy 
Lipsko obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.
Z a ł ą c z n ik

Uchwala Nr XXXI/235/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2016 r. 
w sprawie zmiany Uchwały NR XXIV/184/2016 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie 
wyznaczenia na terenie Miasta i Gminy Lipsko obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji.

16) Projekt uchwały uzasadnił Pan Grzegorz Kusio, stwierdzając: stwierdził, że Miasto i Gmina 
Lipsko zobowiązuje się do przekazania w 2017 roku pomocy rzeczowej Województwu 
Mazowieckiemu w formie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej 
nr 747 na odcinku od km 26+146 do km 28+700 w miejscowości Lipa Miklas na terenie 
gminy Lipsko, powiat lipski, województwo mazowieckie, o wartości 100.000,00 zł. 
Województwo Mazowieckie upoważni Miasto i Gminę Lipsko do wystąpienia 
do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót 
budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Szczegółowy zakres kosztów, 
terminy oraz podział obowiązków stron przy późniejszej przebudowie drogi określone 
zostaną w odrębnej umowie, po opracowaniu dokumentacji technicznej. Zrealizowanie tej 
inwestycji jest niezbędne do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscowości 
Lipa Miklas. Środki finansowe niezbędne do realizacji pomocy rzeczowej zostały ujęte 
w projekcie budżetu Miasto i Gmina Lipsko na rok 2017.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w 2017 roku, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.
Z a ł ą c z n ik



Uchwała Nr XXXI/236/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2016 r. 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu mazowieckiemu w 2017 roku.

Ad. 6.

Renata Kowalska -  sołtys sołectwa Śląsko -  zwróciła się z zapytaniem czy nie ujęcie sołectwa 
Śląsko w Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego nie spowoduje utraty możliwości ubiegania 
się o środki unijne?
Odpowiedzi udzielił Artur Dygas -  Sekretarz Miasta i Gminy Lipsko stwierdzając, że nie znaczy 
to, że miejscowość nie będzie mogła ubiegać się o środki unijne. W Śląsku nie zaplanowano 
realizacji inwestycji, które wymagają opracowania i przyjęcia lokalnych programów rewitalizacji. 
Śląsko będzie mogło korzystać z innych programów Unii Europejskiej, które nie stawiają takiego 
wymogu.

Przewodniczący Rady Pan Jacek Zając odczytał treść podziękowania imiennego dla 
Burmistrza i wszystkich radnych za sfinansowanie zegarków mówiących dla członków Koła 
Polskiego Związku Niewidomych w Lipsku.

Ad. 9.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipsku Pan Jacek Zając stwierdził, że porządek 

obrad został wyczerpany i dokonał zamknięcia XXXI sesji Rady Miejskiej w Lipsku kadencji 
2014-2018.

P iy igljółovvmł> Pr^yrodniczący Rady

Iwona Krawczyk Z j acek ^Śjąc
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