
Protokół XXXIV/2017 
sesji Rady Miejskiej w Lipsku 

kadencji 2014-2018 
odbytej w dniu 30 stycznia 2017 r. 

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko 
w godzinach 10°° -  l l 40

Ustawowy skład Rady wynosi 15, obecnych 15. Frekwencja 100% (lista obecności 
stanowi załącznik do niniejszego protokółu).

Udział w sesji wzięli:

1. Jacek Wielorański -  Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko;
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. Grzegorz Kusio - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Środowiska i Mienia 

Komunalnego UMiG;
6. Józef Sosnowski -  Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług 

Komunalnych w Lipsku, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Lipsku;
7. Władysław Bajkowski -  Redaktor Naczelny „Twojego Radia Lipsko”;
8. Izabela Ronduda -  Dyrektor Lipskiego Centrum Kultury;
9. Barbara Rutkowska -  p.o. Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Lipsku;
10. Wanda Gozdur -  Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej w Lipsku;
11. Maria Marek -  Dyrektor Przedszkola Publicznego Przedszkola Samorządowego 

w Lipsku;
12. Elżbieta Kostema -  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku;
13. Magdalena Cieślak -  Dyrektor Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Lipsku;
14. Ewa Sołtysiak -  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Soleckiej;
15. Anita Wróbel -  Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Długowoli;
16. Grażyna Kulpińska -  Dyrektor Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej;
17. Monika Piątek -  Powiatowy Zespół Doradców Rolniczych w Lipsku;
18. Sołtysi z terenu Gminy Lipsko;

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

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

Przewodniczący przedstawił wnioski Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko 
o wprowadzenie do porządku obrad sesji o następującej treści:
usunięcie z porządku obrad z pkt. 6 ppkt. 9 ti.:
- ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 
szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko,
W głosowaniu jawnym jednogłośnie wniosek został przyjęty.



W prowadzenie do porządku obrad w pkt. 6:

1. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w 2017 roku,
2. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 

2017-2026,
3. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu 

i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych 
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

Przewodniczący poddał wnioski pod głosowanie w kolejności zgłoszenia.
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 realizacji 
następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich obrad sesji:
1) 19.12.2016 r„
2) 29.12.2016 r.,
3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko na temat działalności w okresie 

od 19 grudnia 2016 r. do 30 stycznia 2017 r.
4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Zapoznanie z treścią Uchwały nr Ra.7.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o prawidłowości 
planowanej przez Miasto i Gminę Lipsko kwoty długu w latach objętych Wieloletnią 
Prognozą Finansową na lata 2017-2026,

1) Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipsku.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Zatwierdzenia Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Lipsku na rok 2017,
2) Zatwierdzenia Ramowego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipsku na 

rok 2017,
3) Zatwierdzenia Ramowych Planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Lipsku 

na rok 2017,
4) Uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

dla Miasta i Gminy Lipsko na lata 2014-2030,
5) Zmiany Uchwały Nr XXXII/241/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 19 grudnia 2016 r. 

w sprawie zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości opłat za korzystanie 
z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Lipsko,

6) Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu na przebudowę drogi powiatowej 
nr 1922W Sienno-Długowola- Maruszów,

7) Udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Tarłów w formie dotacji celowej na przebudowę 
drogi w Helenowie,
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8) Ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 
Miasto i Gminę Lipsko,

9) Projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego,

10) Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2017-2026,
11) Zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2017
12) Udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w 2017 r,
13) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych 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

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 19 grudnia 

2016 r. nie zgłaszając żadnych uwag.
2) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli protokół z obrad sesji z dnia 29 grudnia 

20016 r. nie zgłaszając żadnych uwag.

Ad. 3.
Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko Pan Jacek Wielorański przedstawił informacje na

temat swojej działalności w okresie od 19 grudnia 2016 r. do 30 stycznia 2017 r. Materiał
stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Ad. 4.
Włodzimierz Misiak -  zwrócił się z prośbą o uszczegółowienie informacji dotyczącej budowy
chodników w miejscowościach Śląsku i Maruszowie.
Jacek Wielorański -  Burmistrz Miasta i Gminy w odpowiedzi:
1) dot. chodników w Maruszowie - poinformował, że w chwili obecnej w wyniku przetargu 

została wyłoniona firma, obecnie trwają prace nad harmonogramem wykonania inwestycji. 
Zadanie ma być wykonanie do sierpnia 2017 r.

2) Chodniki w Śląsko-Poręba -  obecnie przeprowadzana jest analiza miejsca usytuowania 
chodnika. Poinformował, że będzie zabiegał o realizację inwestycji.

Ad. 5
1) Przewodniczący Rady Pan Jacek Zając zapoznał z treścią Uchwały nr Ra.7.2017 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 stycznia 2017 r. 
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej przez Miasto i Gminę Lipsko kwoty długu 
w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2026. Materiał stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu.



Ad. 6.
1) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia 

Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Lipsku na rok 2017, która stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu.

Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr XXXIV/248/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 stycznia 2017 r. 
w sprawie zatwierdzenia Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Lipsku na rok 2017.
2) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia 

Ramowego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipsku na rok 2017, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Z a ł ą c z n i k

Uchwala Nr XXXIV/249/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 stycznia 2017 r. 
w sprawie zatwierdzenia Ramowego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Lipsku na rok 2017.
3) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia 

Ramowych Planów Pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Lipsku na rok 2017, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr XXXIV/250/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 stycznia 2017 r. 
w sprawie zatwierdzenia Ramowych Planów Pracy stałych Komisji Rady Miejskiej 
w Lipsku na rok 2017.
4) Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Grzegorz Kusio stwierdzając, że zgodnie 

z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne do zadań własnych gminy 
w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe należy m.in. 
planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
na obszarze gminy, planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się 
na terenie gminy. Podstawą prawną opracowania niniejszego projektu jest art. 19 ustęp 
2 ustawy Prawo energetyczne, który brzmi: „Projekt założeń sporządza się dla obszaru 
gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 la ta”. Ustawa określa 
również zasady opiniowania przedmiotowego dokumentu. Projekt „Założeń . . .”był 
opiniowany przez PGE Dystrybucja S.A. Odział Skarżysko -  Kamienna Rejon 
Energetyczny Ostrowiec, Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie. 
Uwagi wniesione przez w/w przedsiębiorstwa zostały uwzględnione. Projekt „Założeń... ” 
uzyskał pozytywną opinię Zarządu Województwa Mazowieckiego w zakresie zgodności 
z polityką energetyczną państwa oraz w zakresie koordynacji współpracy z innymi 
gminami. Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego  ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353 ze zm.) Państwowy Wojewódzki 
Inspektor Sanitarny w Warszawie (pismo znak ZS.9022.2078.2016MK z dnia 17 listopada 
2016r.) oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie (pismo znak: WOOŚ-
III.410.750.2016.JD z dnia 1 grudnia 2016 r.) odstąpili od obowiązku przeprowadzenia 
postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu 
dokumentu pn. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla Miasta i Gminy Lipsko na lata 2014-2030 (aktualizacja z 2016r.).

W glosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę, która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu.



Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr XXXIV/251/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 stycznia 2017 r. 
w' sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Lipsko na lata 2014-2030” -  aktualizacja 2016.
5) Wyjaśnień do Uchwały udzielił Pan Grzegorz Kusio -  informując, że zmiana polega na 

wyodrębnieniu Dworca PKS w Lipsku, który nie jest własnością Miasta i Gminy i nie może 
być pobierana opłata.

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

Uchwała Nr XXXIV/252/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 stycznia 2017 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/241/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 
19 grudnia 2016 r. w sprawie zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości 
opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta 
i Gminy Lipsko.

6) Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Grzegorz Kusio - Powiat Lipski przystąpi 
w roku 2017 do przebudowy drogi powiatowej nr 1922W Maruszów -  Długowola -  Sienno 
w km od 0+990 do 11+490 o dł. 1500 m. Ten odcinek drogi przebiega przez leżące 
w gminie Lipsko wsie Długowola Pierwsza i Długowola Druga. Gęsta zabudowa 
siedliskowa i duże natężenie ruchu pieszych i pojazdów mechanicznych powoduje 
uciążliwości dla mieszkańców oraz stwarza duże niebezpieczeństwo wypadkowe. Powiat 
Lipski podejmie zadanie polegające na przebudowie tej drogi. Plany swe uzależnia jednak 
od otrzymania dofinansowania z budżetu Miasta i Gminy Lipsko

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

Uchwała Nr XXXIV/253/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 stycznia 2017 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu na przebudowę drogi 
powiatowej nr 1922W Maruszów-Długowola-Sienno
7) Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Grzegorz Kusio - droga przebiegająca przez 

miejscowość Helenów , gmina Lipsko leży na działce należącej administracyjnie do gminy 
Tarłów, jest częścią drogi gminnej nr 147 Czekarzewice I - Helenów -  Zemborzyn Nowiny. 
Celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania, poprawy warunków eksploatacyjnych 
oraz ochrony środowiska i zdrowia mieszkańców konieczne jest poprawienie parametrów 
technicznych drogi poprzez wykonanie nakładki asfaltowej. W związku z tym, że droga 
ta znajduje się na terenie i w zarządzie Gminy Tarłów, to na niej ciąży obowiązek 
inwestowania w tym zakresie. Droga ta służy jednak głównie mieszkańcom miejscowości 
Helenów leżącej administracyjnie w Gminie Lipsko. Miasto i Gmina Lipsko w trosce 
o bezpieczeństwo i wygodę mieszkańców Helenowa winno ponieść wkład finansowy 
w przebudowę tej drogi.

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

Uchwała Nr XXXIV/254/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 stycznia 2017 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Tarłów w formie dotacji celowej 
na przebudowę drogi w Helenowie.
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8) Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Pani Mariola Szymczyk -  informując, 
że poprzednia uchwała w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów 
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli była podjęta na rok 2016, 
w związku z powyższym należy podjąć nową uchwałę obowiązującą w roku bieżącym 
uwzględniającą zmiany określone ustawami szczególnymi.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę, która stanowi załącznik 

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

Uchwała Nr XXXIV/255/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 stycznia 2017 r. 
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym 
do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto
1 Gminę Lipsko
9) Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Pani Mariola Szymczyk -  w związku ze zmianą 

ustawy Prawo oświatowe i ustawą -  Przepisy wprowadzające -  Prawo oświatowe organ 
stanowiący jest zobowiązany do podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci 
szkół do nowego ustroju szkolnego i przedłożenia jej kuratorowi oświaty w celu uzyskania 
pozytywnej opinii w zakresie zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych 
w projekcie uchwały oraz zapewnienia wszystkim dzieciom możliwości realizacji 
obowiązku szkolnego i nauki w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Lipsko 
od 1 września 2017 r. będą utworzone szkoły VIII -  klasowe, gimnazja będą stopniowo 
wygaszane.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę, która stanowi załącznik 

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

Uchwała Nr XXXIV/256/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 stycznia 2017 r. 
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego
10) Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Pani Anna W oźniak:

1. Dochody ogółem zwiększono kwotę 1.310.893zł.
1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.310.893zł., 
w tym:
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę
I.3 10.893zł.
2 Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3.439.425zł.
2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 20.738zł,
2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3.418.687zł,
3. Wynik budżetu. Deficyt w kwocie 1,447.232zł.,
4. Przychody budżetu 2.128.532zł., z tego:
4.2 wolne środki 2.128.532zł., w tym na pokrycie deficytu budżetu 1.447.232zł. (4.2.1)
II.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy, zwiększono 
o kwotę 2.747.940zł., w tym: majątkowe 2.747.940zł.,
11.5 Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o kwotę 2.747.940zł.
11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 670.747zł.
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 zwiększono o kwotę 36.908zł.
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12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem 
środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 6.200zł.
12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub 
zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez 
względu na stopień finansowania tymi środkami zwiększono o kwotę 6.200zł.
2018rok
1. Dochody ogółem zwiększono kwotę 960.197zł.
1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 960.197zł., 
w tym:
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 
960.197zł. Środki unijne pozyskane w związku z realizowanym projektem „Kompleksowa 
termomodernizacja 3-ch budynków użyteczności publicznej w gminie Lipsko".
2 Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 960.197zł.
2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 960.197zł,
11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy, zwiększono 
o kwotę 1.322.120zł., w tym: majątkowe 1.322.120zł.,
11.5 Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o kwotę 1.322.120zł.
11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 361.923zł.
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 zwiększono o kwotę 960.197zł.
12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem 
środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 1.322.120zł., 
w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy 960.197zł. (12.4.1)
12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu 
lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 
ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami zwiększono o kwotę
361,923zł.
Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:
1. „Kompleksowa termomodernizacja 3-ch budynków użyteczności publicznej w Gminie 
Lipsko". Limit wydatków: rok 2017 - 6.200zł., rok 2018 - 1.322.120zł. Okres realizacji 
przedsięwzięcia 2015-2018r.
2. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Śląsko, Poręba, 
ul. Jadwinów w Lipsku". Limit wydatków: rok 2017 - 762.600zł. Okres realizacji 
przedsięwzięcia 2016-2017r.
Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków roku 2017 przedsięwzięcia pn. 
„Przebudowa ulicy Kółek Rolniczych nr 190301W w km od 0+000 do 0+675,28 km o kwotę 
1.979.140zł.

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

Uchwała Nr XXXIV/257/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 stycznia 2017 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2017- 
2026
11) Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Burmistrz Miasta i Gminy - w ramach 
dochodów bieżących zmieniono klasyfikację budżetową dochodów:



- wpływów z tytułu zwrotów wypłaconej zaliczki alimentacyjnej z § 0970 „Wpływy z różnych 
dochodów” na § 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”,
- wpływów z opłat za czynności egzekucyjne, min. zwrot kosztów upomnienia z § 0690 
„Wpływy z różnych opłat” na § 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 
komorniczej i kosztów upomnień”.
W/w zmiany klasyfikacji budżetowej wynikają z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 
z dnia 22 grudnia 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji 
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 
zagranicznych.
Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 1.310.893zł., z tego:
- z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2016 zadania dotyczącego 
termomodernizacji 3-ch budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipsko 36.908zł.,
- z tytułu dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pozyskanej w ramach 
programu: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 
2019”, na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Kółek Rolniczych 
nr 190301W w km od 0+000 do 0+675,28 km” 1.273.985zł.
W ramach wydatków bieżących wprowadzono:
- 20.000zł. na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
oraz na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
0 funkcji produkcyjno-usługowej sołectwa Babilon w gminie Lipsko,
- 738zł na zapłatę kaucji w związku z zawartą umową na odławianie bezdomnych psów
1 umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt.

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono dwa zadania inwestycyjne dotyczące 
zwodociągowania terenu gminy Lipsko:
- „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Helenów-Zemborzyn II” 
(670.747zł.) oraz „ Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Śląsko, 
Poręba, ul. Jadwinów w Lipsku” (762.600zł.). Miasto i Gmina Lipsko planuje przystąpić 
do działań zmierzających do pozyskania środków zewnętrznych na realizację w/w zadań 
inwestycyjnych.
Wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa termomodernizacja 3-ch budynków 
użyteczności publicznej w gminie Lipsko” (6.200zh). Celem zadania jest kompleksowa 
termomodernizacja 3-ch budynków świetlic wiejskich w Katarzynowie, w Wiśniówku oraz 
w Krępie Kościelnej. Wydatki związane z dokumentacją aplikacyjną, w celu pozyskania 
dofinansowania zadania środkami unijnymi, poniesiono w roku 2015. Z tego tytułu Miasto 
i Gmina planuje w roku 2017 pozyskać refundację wydatku w wysokości 36.908zł. W roku 
2017 Miasto i Gmina planuje zrealizować znaczną część zadania. Zakończenie , płatność oraz 
rozliczenie końcowe planuje się na rok 2018. W roku 2017 zostanie poniesiony jedynie 
wydatek ze środków własnych w kwocie 6.200zł. na opracowanie uzupełnienia dokumentacji 
przetargowej.
Zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Kółek Rolniczych 
nr 190301W w km Od 0+000 do 0+675,28km. do wartości kosztorysowej, zgodnie z wnioskiem 
o dofinansowanie środkami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
Dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „ 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” na „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników wraz
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ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej 747 na odcinku od km 26-146 do km 
28+700 w miejscowości Lipa Miklas na terenie gminy Lipsko”. Źródłem pokrycia zwiększonej 
kwoty wydatków będą dochody z tytułu dotacji oraz wolne środki.

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

Uchwała Nr XXXIV/258/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 stycznia 2017 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2017.

11) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę, która stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu.

Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr XXXIV/259/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 stycznia 2017 r. 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w 2017 roku.

12) Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Pani Mariola Szymczyk -  informując, że zgodnie 
z sugestią RIO należy dokonać zmian zawartych w projekcie uchwały.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę, która stanowi załącznik 

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

Uchwała Nr XXXIV/260/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 stycznia 2017 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu 
i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych 
z budżetu Miasta i Gminy dla: niepublicznych szkół, przeszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby 
prawne inne niż Miasto i Gmina Lipsko

Ad. 7.
Szymczyk Teresa -  Sołtys Sołectwa Helenów złożyła podziękowanie dla Burmistrza Miasta 
i Gminy Lipsko Pana Jacka Wielorańskiego za skuteczną realizacje inwestycji pn. budowa drogi 
w Helenowie, jednocześnie informując, że położona nawierzchnia wymaga poprawy; zwróciła 
się z zapytaniem czy będzie realizacja budowy wodociągu w Helenowie?
Burmistrz w odpowiedzi poinformował, że inwestycję realizuje Gmina Tarłów, postara się 
skontaktować z Wójtem Gminy w sprawie nawierzchni i przekaże informacje na temat jakości 
jej wykonania. Poinformował, że w roku bieżącym nastąpi realizacja zadania pn. „budowa 
wodociągu”.

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

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


