
Protokół XXXII/2016 
sesji Rady Miejskiej w Lipsku 

kadencji 2014-2018 
odbytej w dniu 19 grudnia 2016 r. 

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko 
w godzinach 10uo -  1215

Ustawowy skład Rady wynosi 15, obecnych 14, nieobecny usprawiedliwiony 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. Sławomir Smieciuch -  Radny Rady Powiatu Lipskiego, Prezes Amatorskiego Ludowego 

Towarzystwa Sportowego „OLD BOYS” w Lipsku,
7. Barbara Rutkowska -  p.o. Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Lipsku,
8. Wanda Gozdur -  Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej w Lipsku,
9. Mariola Marek -  Dyrektor Przedszkola Publicznego Samorządowego w Lipsku,
10. Kosterna Elżbieta -  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku,
11. Magdalena Cieślak -  Dyrektor Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Lipsku,
12. Ewa Sołtysiak -  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Soleckiej,
13. Grażyna Kulpińska -  Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej,
14. Anita Wróbel — Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Długowoli,
15. Katarzyna Furmanek -  Komendant Hufca ZHP im. Bohaterów Chotczy w Lipsku
16. Grzegorz Kusio -  Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Środowiska i Mienia 

Komunalnego UMiG,
17. Monika Chmielnicka insp. ds. pracowniczych, społecznych i ewidencji działalności 

gospodarczej UMiG,
18. Władysław Bajkowski -  Redaktor Naczelny „Twojego Radia Lipsko”,
19. Sołtysi z terenu Gminy Lipsko.

(listy obecności stanowiła załącznik do niniejszego protokołu).

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

Przewodniczący przedstawił wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko o
wprowadzenie do porządku obrad sesji do pkt. 7 ppkt. 6 w brzmieniu: „w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji 
udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Lipsko dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego 
prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Miasto i Gmina Lipsko”.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie wniosek został przyjęty.

a-



W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli do realizacji następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokółu z poprzednich obrad sesji tj. z dnia 28 listopada 2016 r.
3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko na temat działalności w okresie 

od 28 listopada 2016 r. do 19 grudnia 2016 r.
4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 

2017-2026.
1) Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko,
2) Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipsku -  zapoznanie z treścią Uchwały 

Nr Ra.419.2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta 
i Gminy Lipsko projekcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

3) Wystąpienie Przewodniczącego Wspólnego Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej 
w Lipsku,

4) Dyskusja,
5) Podjęcie uchwały.

6. Uchwalenie Budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2017
1) Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko,
2) Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipsku -  zapoznanie z treścią Uchwały 

Nr Ra.418.2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Miasto i Gminę 
Lipsko projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2017,

3) Wystąpienie Przewodniczącego Wspólnego Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej 
w Lipsku,

4) Dyskusja,
5) Podjęcie uchwały.

7. Podjęcie uchwał:
1) W sprawie: przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017,
2) W sprawie: zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej 

jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Lipsko,
3) W sprawie: korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie 

z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Lipsko,
4) W sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI/229/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 

28 listopada 2016 r. w sprawie określenia 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,

5) Zmian Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016,
6) Ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania 

i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Lipsko dla niepublicznych 
szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form 
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż 
Miasto i Gmina Lipsko.

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

2017-2026,
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Ad. 2.
W glosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli protokół z ostatnich obrad sesji tj. z dnia 

28 listopada 2016 r., nie zgłaszając żadnych uwag.

Przed przystąpieniem do realizacji dalszych obrad sesji Przewodniczący Rady Pan Jacek 
Zając udzielił głosu Pani Katarzynie Furmanek -  Komendantowi Hufca ZHP im. Bohaterów 
Chotczy w Lipsku, która w imieniu społeczności harcerskiej przekazała Betlejemskie Światło 
Pokoju z przesłaniem : „Odważnie Twórzmy Pokój” składając życzenia świąteczne dla wszystkich 
obecnych na obradach, zapraszając jednocześnie na Ogniobranie -  Betlejemskiego Światła Pokoju 
w dniu 22 grudnia 2016r. w godzinach 1730 - 1900

Następnie zabrał głos Pan Sławomir Śmieciuch -  Prezes Amatorskiego Ludowego 
Towarzystwa Sportowego „OLD BOYS” w Lipsku, który w imieniu ALTS wręczył Statuetkę dla 
Miasta i Gminy Lipsko na ręce Burmistrza Jacka Wielorańskiego -  „Przyjaciel OLD BOYS”.

Ad. 3.
Informację na temat swojej działalności w okresie od 28 listopada do 19 grudnia 2016 r. 

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

Ad. 4.

Witold Wypchło
1) czy został rozstrzygnięty przetarg na odbiór odpadów na terenie Miasta i Gminy
2) zwrócił się o wydłużenie czasu oświetlenia ulicznego w okresie świąt i noworocznym 

w mieście
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Pan Jacek Wielorański
1) przetarg na odbiór odpadów komunalnych został rozstrzygnięty wygrała go firma EKO-JAZ, 

w wyniku którego stawka wzrosła, jednakże dla mieszkańców miasta i gminy pozostaje ona na 
dotychczasowym poziomie,

2) w okresie świąt i nowego roku na terenie miasta oraz w miejscowościach, w których znajdują 
się kościoły oświetlenie będzie działało całą noc, w czwartek zostaną przestawione zegary.

Zenon Stępień -  zwrócił się zapytaniem czy Samorządowy Zakład Budżetowy Usług 
Komunalnych w Lipsku, będzie na dotychczasowych zasadach wywoził odpady.
Jacek Wielorański poinformował, że jest to wewnętrzna sprawa firmy, która wygrała przetarg, 
Miasto i Gmina nie będzie ingerować w sprawy działalności wewnętrznej EKO-JAZ.
Józef Sosnowski -  Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych 
w Lipsku -  zakomunikował, że jeszcze jest zbyt wcześnie, aby rozmawiać na ten temat, ponieważ 
rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w tydzień temu. Być może władze firmy podejmą w tej sprawie 
rozmowy z Zakładem.

Ad. 5.

1) Pani Anna Woźniak -  Skarbnik Miasta i Gminy Lipsko omówiła główne założenia przyjęte 
do opracowania WPF na lata 2017-2026. Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona 
zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje 
ona lata 2017-2026. Podstawą do opracowania WPF jest wykonanie budżetu za trzy kwartały 
2016 roku, przewidywane wykonanie budżetu za rok 2016 oraz założenia prognostyczne 
ustalone na podstawie: analizy kształtowania się źródeł, z których Miasto i Gmina pozyskuje



środki finansowe w ostatnich kilku latach, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz 
uchwał Rady Miejskiej, podjętych na podstawie w/w ustaw, analiz kształtowania się sytuacji 
finansowej w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju założeń 
makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów. Realny wzrost PKB na rok 
2017 przewiduje się na poziomie 3,6%. Prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów 
i usług konsumpcyjnych planuje się na poziomie 1,3%. W budżecie roku 2017 przyjęto podane 
przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz 
planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 
fizycznych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu 
administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych 
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów 
i pism kwoty dotacji na zadania bieżące, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży 
majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali 
i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów. Dochody i wydatki, przychody 
i rozchody na 2017 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej 
na rok 2017. Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących 
projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady 
Miejskiej, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji 
finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju. 
W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy w horyzoncie 
najbliższych 10 lat (2017-2026) przyjęto wskaźniki makroekonomiczne określone 
w „Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na 
potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" 
z 5 października 2016r.

2) Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipsku Pan Jacek Zając odczytał treść Uchwały 
Nr Ra.419.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 
6 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko 
projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026. 
Przedłożony projekt Uchwały w sprawie WPF na lata 2017-2026 został zaopiniowany 
pozytywnie. W uzasadnieniu do projektu uchwały Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie stwierdza, że „przedłożony do zaopiniowania projekt 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, może stanowić podstawę do uchwalenia” Materiał 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

3) Przewodniczący Wspólnego Posiedzenia Komisji Pan Włodzimierz Marek poinformował, 
że na wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Lipsku w dniu 12 grudnia 
2016 r. po dokonanej analizie i szczegółowym omówieniu projektu uchwały w głosowaniu 
jawnym jednogłośnie radni przyjęli projekt uchwały.

5) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2017-2026, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.

Uchwala Nr XXXII/237/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 19 grudnia 2016 r. 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2017-2026.

Z a ł ą c z n i k

Ad. 6.
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1) Omówienia dokonał Pan Jacek Wielorański -  Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko. Materiał
stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Stwierdził, że projekt budżetu Miasta i Gminy Lipsko 
opracowano w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Lipsku Nr XXXXII/246/2013 z dnia 
24 czerwca 2013r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz w oparciu 
o obowiązujące przepisy prawne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym 
w szczególności:
1) ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.2016, poz. 446 ze zm.),
2) ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. 
2015 r. poz. 513 ze zm.),
3) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 
ze zm.).
Wykorzystano również:

Informację Ministra Finansów w sprawie planowanej wysokości subwencji ogólnej, planowanego 
dochodu z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, 
pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FIN-1.3011.23.25.2016 z dnia 24.10.2016 r. 
w sprawie planowanych kwot dotacji na zadania własne i zlecone gminie,
pismo Krajowego Biura Wyborczego znak: DRD-3101/21/2016 z dnia 10.10.2016r.w sprawie 
planowanej kwoty dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru 
wyborców.

Założenia makroekonomiczne przyjęte do budżetu państwa na rok 2017:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - 1,3%,
- wzrost PKB - w ujęciu realnym o 3,6%,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 5,0% ,
- wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,7%,
- wzrost spożycia prywatnego - w ujęciu nominalnym o 5,5%.
W roku 2017:
- minimalne wynagrodzenie za pracę wynosić będzie 2.000zł. brutto. Oznacza to wzrost o 150zł. 
(8,1%) w stosunku do roku 2016. Nowa kwota będzie stanowić 47,04% prognozowanego 
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 roku,
- minimalna stawka godzinowa w ramach umowy zlecenia wynosić będzie 13zł. za godzinę. 
W kolejnych latach, wysokość tej stawki uzależniona będzie od dynamiki wzrostu minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, płace minimalne pracowników nie będą różnicowane przez pryzmat stażu 
pracy. Osoby wstępujące po raz pierwszy w stosunek pracy z pracodawcą będą miały prawo do 
100% minimalnego wynagrodzenia , a nie jak do tej pory 80% stawki. Ma to wpływ na wysokość 
składki na FP za pracownika w pierwszym roku jego pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych zostanie utrzymany na dotychczasowym poziomie.

W projekcie budżetu na rok 2017 przyjęto następujące wielkości:
Dochody w wysokości 36.546.560zł, w tym dochody bieżące 36.138.960zł, dochody majątkowe 
407.600zł.
Wydatki w wysokości 35.865.260zł, w tym wydatki bieżące 33.075.855zł, wydatki majątkowe 
2.789.405zł
Nadwyżka w wysokości 681.300zł.
Rozchody w wysokości 681.300zł.



Prognozowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych 
wydatków bieżących o kwotę 3.063.105zh, co spełnia wymóg wynikający z przepisu art. 242 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Różnica pomiędzy planowanymi 
dochodami i wydatkami budżetu ustalona w wysokości 681.300zł., stanowi nadwyżkę budżetu, 
którą planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.
D o c h o d y  B u d ż e t o w e

Prognoza dochodów na rok 2017 przewiduje wpływy w wysokości 36.546.560zł.
Na planowane dochody 2017 roku składają się:
- dochody bieżące 36.138.960zł,
- dochody majątkowe 407.600zł.
W planie dochodów majątkowych uwzględniono dochody z majątku gminy w wysokości 
173.700zł. oraz dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej, w ramach programu Modernizacja Infrastruktury Sportowej - Edycja 2016, w kwocie 
233.900 , na realizację zadania inwestycyjnego pn.„ Remont dwóch boisk piłkarskich na stadionie 
w Lipsku”.
W planie dochodów bieżących uwzględniono :
- dotacje celowe w kwocie 10.675.069zł. z tego:
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie 9.775.649zł., dotacje celowe z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących 854.420zł., dotację celową w ramach programu finansowanego 
środkami unijnymi 45.000zł.
- subwencję ogólną w kwocie 9.433.163zł, z tego:
- część oświatowa subwencji ogólnej 6.758.930zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.674.006zł.,
- część równoważąca subwencji ogólnej 227zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 7.648.012zł,
- pozostałe dochody własne gminy 8.382.716zł.

Planując dochody w projekcie budżetu nie uwzględniono środków zewnętrznych 
na realizację zadań gminy, na które złożono wnioski o dofinansowanie, a które nie zostały jeszcze 
rozpatrzone lub zamierza się takie wnioski złożyć. Środki wprowadzone zostaną do budżetu 
po otrzymaniu promesy lub podpisaniu umowy o dofinansowanie.
W y d a t k i  B u d ż e t o w e

Wydatki budżetu zaplanowano na podstawie projektów planów finansowych jednostek 
organizacyjnych gminy oraz wniosków sołectw.
Plan wydatków na rok 2017 przewiduje kwotę 35.865.260zł.
Na planowane wydatki składają się:
- wydatki bieżące w kwocie 33.075.855zł,
- wydatki majątkowe 2.789.405zł.

Planując dochody w projekcie budżetu nie uwzględniono środków zewnętrznych 
na realizację zadań gminy, na które złożono wnioski o dofinansowanie, a które nie zostały jeszcze 
rozpatrzone lub zamierza się takie wnioski złożyć. Środki wprowadzone zostaną do budżetu 
po otrzymaniu promesy lub podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Burmistrz poinformował o zagrożeniach w realizacji budżetu w roku 2017, które związane 
są z Produktem Krajowym Brutto (PKB), ponieważ mamy wiedzę, tylko na zasadzie założeń, nie 
wiemy, jaka będzie jego realna dynamika. Zagrożenie istnieje w zmianie ustawy w oświacie. 
Struktura szkół zostanie zmieniona, zlikwidowane zostaną gimnazja, a nauka w szkołach 
podstawowych, liceach i technikach będzie wydłużona; zmiany rozpoczną się od września 2017 r., 
w związku z tym są pewne zmiany w zatrudnianiu nauczycieli, które nie są korzystne dla
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środowiska nauczycielskiego na naszym terenie. Środowisko nauczycielskie powinno się 
zmobilizować i zjednoczyć, by podjąć działania w celu pozyskania jak największej liczby uczniów, 
które jest gwarantem zatrudnienia większej liczby nauczycieli.

Burmistrz stwierdził, że wypracowane wnioski na wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji 
Rady Miejskiej odbytym w dniu 12 grudnia 2016 r. zostały ujęte w przedstawionym w dniu 
dzisiejszym projekcie tj.:
Dział 010

Zmniejszono wydatki o kwotę 6.600zł., w tym wydatki bieżące zmniejszono o lOOzł. 
w rozdziale 01095 § 4270 oraz wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 6.500zł. zaplanowane 
w projekcie do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Małgorzacin.
Dział 600

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 5.676zł., w tym:
- wprowadzono dotację dla gminy Tarłów 40.000zł.,
- zwiększono wydatki na zadanie inwestycyjne dotyczące ulicy Kółek Rolniczych w Lipsku
0 kwotę 6 .117zł.,
- wycofano się z realizacji zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego sołectw: 
Wiśniówek, Leopoldów, Borowo, Długowola Pierwsza i Długowola Druga.
Dział 700

Zmniejszono wydatki o kwotę 6.800zł. zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego 
sołectwa Gruszczyn.
Dział 758

W związku z dokonanymi zmianami dokonano przeliczenia rezerwy kryzysowej
1 dokonano zwiększenia o kwotę lOOzł.
Dział 900

Zwiększono wydatki o kwotę 7.624zł., w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 
13.500zł, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 5.876zł.

W ramach wydatków bieżących zmniejszono wydatki w rozdziale 90002 „ Gospodarka 
odpadami” o kwotę 1.500zh, w rozdziale 90095 „ Pozostała działalność” zwiększono § 4300 
o kwotę 15.000zł. z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej remontu zbiornika 
wodnego w Lipsku wraz z remontem jazu piętrzącego.

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 5.876zł zaplanowane w ramach funduszu 
sołeckiego sołectwa Dąbrówka.

Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko Pan Jacek Wielorański zwrócił się do radnych 
o uchwalenie budżetu dla Miasta i Gminy Lipsko na rok 2017 w omówionej wersji.
2) Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipsku Pan Jacek Zając -  odczytał treść Uchwały 

Nr Ra.418.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w warszawie z dnia 
6 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Miasto i Gminę Lipsko projekcie 
Uchwały Budżetowej na rok 2017. Przedłożony projekt Uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie stwierdza, 
że „przedłożony do zaopiniowania projekt, może stanowić podstawę do uchwalenia budżetu na 
rok 2017, po usunięciu wskazanych w uzasadnieniu do opinii nieprawidłowości.” Materiał 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

3) Przewodniczący Wspólnego Posiedzenia Komisji Pan Włodzimierz Marek poinformował, 
że na wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Lipsku w dniu 12 grudnia 
2016 r. po dokonanej analizie i szczegółowym omówieniu projektu uchwały w głosowaniu 
jawnym jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.

5) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli Uchwałę Budżetową na rok 2017, która 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.



Załącznik
Uchwała Nr XXXII/238/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 19 grudnia 2016 r. 

U c h w a ł a  B u d ż e t o w a  n a  r o k  2017.

Ad. 7.

1) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Miejsko- 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr XXXII/239/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 19 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

2) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej 
obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Miasta 
i Gminy Lipsko, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Z a ł ą c z n i k

Uchwala Nr XXXH/240/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 19 grudnia 2016 r.
w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek
organizacyjnych Miasta i Gminy Lipsko na rok 2017.

3) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie zasad korzystania
z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków
komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Lipsko, która stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu.

Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr XXXII/241/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 19 grudnia 2016 r. w'
sprawie zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z 
przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Lipsko.

4) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXXI/229/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2016 r. 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 i k

Uchwała Nr XXXH/242/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 19 grudnia 2016 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/229/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2016 
r. 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.



5) W głosowaniu jawnym jednogłosie 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 XXXII/243/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 19 grudnia 2016 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2016.
6) W glosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania 
i wykorzystywania dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Lipsko dla niepublicznych 
szkół i przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form 
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż 
Miasto i Gmina Lipsko, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr XXXII/244/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 19 grudnia 2016 r. 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 
pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Lipsko dla 
niepublicznych szkół i przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 
innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne 
niż Miasto i Gmina Lipsko.

Ad. 10.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Barbarze Rutkowskiej -  p.o. Dyrektor Miejsko- 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku, która złożyła podziękowania za współpracę 
w roku bieżącym, a szczególne podziękowania złożyła Sołtysowi Sołectwa Dąbrówka Panu 
Witoldowi Pałka.

W imieniu własnym, Przewodniczącego Rady, Radnych, Pracowników Urzędu Miasta 
i Gminy Lipsko Pan Jacek Wielorański złożył najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia i Szczęśliwego 2017 Roku.

Ad. 11.
Przewodniczący Rady Pan Jacek Zając stwierdził, że porządek obrad został 

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

Protokółowała Przewodniczący Rady
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Iwoha Kr^Jrczyk 'J óliacek ZĄjąc
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