
Protokół XXXVI/2017 
sesji Rady Miejskiej w Lipsku 

kadencji 2014-2018 
odbytej w dniu 27 marca 2017 r. 

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko 
w godzinach 10"° -  1250

Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych, obecnych 13. Nieobecni usprawiedliwieni: 
Gozdur Marian, Pawlak Mateusz (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 Samorządowego w Lipsku;
12. Elżbieta Kosterna -  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku;
13. Ewa Sołtysiak -  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Soleckiej;
14. Anita Wróbel -  Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Długowoli;
15. Grażyna Kulpińska -  Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej;
16. Monika Piątek -  Przedstawiciel Powiatowego Zespołu Doradców w Lipsku.
17. Sołtysi z terenu Gminy Lipsko;
Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

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

Radni nie zgłosili wniosków do przesłanego porządku obrad. Wobec powyższego 
Przewodniczący Rady przystąpił do jego realizacji.

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad sesji tj. z dnia 27 lutego 2017 r.
3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko na temat działalności w okresie od 27 lutego 

2017 r. do 27 marca 2017 r.
4. Interpelacje i wnioski radnych.



5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami 
pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 
ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
1) Wystąpienie Kierownika Referatu Administracyjno-Organizacyjnego UMiG;
2) Dyskusja;

6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Lipsku za rok 2016 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2017 rok;
1) Wystąpienie p.o. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku;
2) Dyskusja.

7. Przyjęcie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny zgodnie 
z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej;
1) Wystąpienie p.o. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku;
2) Dyskusja.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:
ł)  Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Lipsko w 2017 r.
2) Ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym 

do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko;
3) Dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
4) Ustalenia opłaty targowej;
5) Przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie 

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
6) Zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2017.

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

Ad. 2.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli protokół z poprzednich obrad sesji 

tj. z dnia 27 lutego 2017 r. nie zgłaszając żadnych uwag.

Ad. 3.
Informację na temat swojej działalności w okresie do 27 lutego 2017 r. do 27 marca 

2017 r. przedstawił i omówił Pan Jacek Wielorański -  Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko. 
Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4.
Włodzimierz Misiak -  zwrócił się z zapytaniem na jakim etapie jest utworzenie w Lipsku 
Oddziału Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich?
Zenon Stępień -  zwrócił uwagę, iż stanowiska kierownicze instytucji znajdujących się na 
terenie Lipska obsadzane są ludźmi ze Zwolenia. Uważa, że Burmistrz wraz 
z Przewodniczącym Rady powinien podjąć działania mające na celu promowanie ludzi 
z Lipska.
Zwrócił się z zapytaniem czy został rozstrzygnięty przetarg na modernizację ulicy Kółek 
Rolniczych.
Andrzej Barański
1) Kiedy rozpoczną się remonty świetlic wiejskich?



2) Na jakim etapie jest budowa wodociągu Maziarze-Huta-Leszczyny?
3) Zwrócił się o wyrównanie nawierzchni drogi do Ratyńca od drogi wojewódzkiej;
4) Czy Wojewoda Mazowiecki dokonał zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach 

funduszu sołeckiego?
Marcin Lenart — zwrócił się z zapytaniem czy zostały podjęte działania w sprawie dokończenia 
budowy chodników na ul. Papiernia i ul. Armii Krajowej?
Odpowiedzi udzielił Pan Jacek Wielorański -  Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko.
Dot. utworzenia Oddziału Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lipsku. 
Poinformował, że prowadził rozmowy w tej sprawie z Dyrektorem MZDW; według 
pozyskanych informacji utworzenie Oddziału planowane jest na rok bieżący, w budżecie 
MZDW ujęta jest kwota na ten cel 2 min zł. Obecnie wykonywana jest dokumentacja. Ze strony 
Miasta i Gminy Lipsko będziemy monitorować i dopytywać.
Dot. stanowisk kierowniczych w Lipsku.
Poinformował, że są to stanowiska w gestii Powiatu i Rządu. Są to jednostki, dla których 
organem założycielskim jest Powiat oraz instytucje rządowe, w związku z tym władze Miasta 
i Gminy Lipsko nie mają wpływu na osobowe zmiany kadrowe. Jako Burmistrz będzie w tej 
sprawie rozmawiał ze Starostą Lipskim.
Dot. przetargu na budowę ul. Kółek Rolniczych.
Przetarg został ogłoszony; nie wpłynęła żadna oferta; będziemy ogłaszać ponownie nowy 
przetarg, co nie jest korzystne dla Miasta i Gminy ponieważ, najprawdopodobniej będą wyższe 
ceny. Postaramy się również, aby harmonogram prac był dostosowany do odbywających się 
targów, w momencie budowy kanalizacji deszczowej, będzie utrudniony dojazd do targowicy. 
Dot. remontu świetlic — odpowiedzi udzielił Grzegorz Kusio -  Kierownik Referatu Rozwoju 
Gospodarczego, Środowiska i Mienia Komunalnego UMiG
Poinformował, że do końca maja 2017 r. zostanie opracowana dokumentacja a następnie 
wykonanie.
Dot. budowy wodociągu Huta-Rafałów- Maziarze
Miasto i Gmina Lipsko w najbliższym czasie będzie zlecać opracowanie dokumentacji;
Dot. wyrównania drogi do miejscowości Ratyniec
Do chwili obecnej nie można było wyrównać nawierzchni ponieważ nie były sprzyjające 
warunki atmosferyczne, z chwilą poprawy będzie wywieziony na drogę tłuczeń;
Dot. zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego
Zgodnie z terminami wynikającymi z aktów normatywnych wnioski zostaną przesłane
do Wojewody Mazowieckiego w sprawie wysokości zwrotu części wydatków poniesionych
przez Miasto i Gminę Lipsko w ramach funduszu sołeckiego
Dot. dokończenia budowy chodników na ul. Papiernia
Poinformował, że została wykonana i zaakceptowana dokumentacja, jednakże MZDW 
poinformowało, że jest zainteresowane tylko bieżącym utrzymaniem dróg i chodników na 
odcinku Lipsko-Solec, jako Miasto i Gmina Lipsko nie mamy możliwości dofinansowania 
chodników; w trakcie roku w zależności od sytuacji finansowej Miasta i Gminy Lipsko 
podejmie decyzję.
Dot. chodnika na ul. Armii Krajowej 
Opracowana została dokumentacja.
Zenon Stępień — zdaniem radnego należy zaprotestować przeciw działaniom wymiany kadry 
kierowniczej w instytucjach, które znajdują się Lipsku, osobami spoza naszej gminy; 
przypomniał, że dzięki staraniom Miasta i Gminy Lipsko powstał Urząd Skarbowy w Lipsku,



na jego utworzenie Miasto i Gmina przeznaczyła lokal i współuczestniczyła w kosztach jego 
wyposażenia.

Burmistrz podzielił zdanie radnego, zadeklarował również rozmowy z posłami, senatorami 
ekipy rządzącej, uważa że w sprawie obsadzania stanowisk kierowniczych w instytucjach 
powiatowych i państwowych powinna być pełna mobilizacja starostwa powiatowego.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Józefowi Sosnowskiemu -  Dyrektorowi 
Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych w Lipsku. Poinformował, że na 
podstawie posiadanej przez niego wiedzy na bazie obecnego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego powstanie z dniem 1 stycznia 2018 r. nowa instytucja -  Inspekcja Żywnościowa. 
W miesiącach lipiec -  wrzesień br. w częścią obecnych pracowników zostanie podpisana 
umowa o pracę, co z innymi pracownikami trudno powiedzieć. Podzielił zdanie radnego Zenona 
Stępnia, że na stanowiska kierownicze w instytucjach, które znajdują się na terenie miasta 
Lipsko powinni być ludzie zamieszkujący teren naszej gminy. Obecnie są powoływani ludzie, 
którzy nie mają wiedzy i kompetencji do sprawowania funkcji.

Ad. 5.
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami 

pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 
Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2016 przedstawił i omówił 
Pan Wiesław Studniarz — insp. ds. zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw 
obronnych. Poinformował, że zgodnie z programem współpraca Miasta i Gminy Lipsko 
z organizacjami pozarządowymi w sferze działań publicznych obejmowała zadania w zakresie 
upowszechniania kultury i sportu, o których mowa w art. 4 pkt. 14 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie. Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli przedstawione sprawozdanie 
nie zgłaszając żadnych uwag.

Ad. 6.
Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku 

za rok 2016 oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 20178 omówiła i przedstawiła 
Pani Barbara Rutkowska -  p.o. Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Lipsku. Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego materiału. W głosowaniu jawnym 
jednogłośnie sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad. 7.
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny zgodnie z art. 179 ust. 1 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za rok 2016 
oraz potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2017 przedstawiła i omówiła Pani Barbara 
Rutkowska -  p.o. Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku. Materiał 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego materiału. W głosowaniu jawnym 
jednogłośnie sprawozdanie zostało przyjęte.



Ad. 8.
1) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Lipsko w 2017 r. omówili: 
Pan Grzegorz Kusio — Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego. Środowiska i Mienia 
Komunalnego.

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

Uchwała Nr XXXVI/266/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 marca 2017 r. 
w sprawie przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Lipsko w 2017 r.

2) Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas 
pierwszych publicznych szkól podstawowych w przypadku dzieci zamieszkałych poza 
obwodem szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Lipsko oraz liczby 
punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich 
potwierdzenia omówiła i przedstawiła Pani Mariola Szymczyk -  Zastępca Burmistrza 
Miasta i Gminy Lipsko. Radni nie zgłosili uwag do projektu 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 XXXVI/267/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 marca 2017 r. 
w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas pierwszych 
publicznych szkół podstawowych w przypadku dzieci zamieszkałych poza obwodem szkół, 
dła których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina oraz liczby punktów dla 
poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

3) Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 
do nowego ustroju szkolnego przedstawiła Pani Mariola Szymczyk -  Zastępca Burmistrza 
Miasta i Gminy Lipsko. Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę, która stanowi załącznik 

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

Uchwala Nr XXXV/268/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 marca 2017 r. 
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego

4) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej przedstawił i omówił Pan 
Artur Dygas -  Sekretarz Miasta i Gminy Lipsko. Poinformował, że aktualizacja uchwały 
w sprawie ustalenia opłaty targowej wynika z konieczności zmiany inkasenta. W związku 
z treścią art. 6 pkt. 12 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych to Rada Miejska zarządza 
pobór opłaty targowej w drodze inkasa, wyznacza inkasentów oraz określa ich 
wynagrodzenie. Wysokość poszczególnych stawek opłaty targowej nie uległa zmianie 
w stosunku do uchwały z roku 2011. Dodatkowo na podstawie upoważnienia płynącego 
z art. 47 § 4a ustawy — ordynacja podatkowa, treść uchwały doprecyzowano o termin



rozliczania się inkasenta z pobranych opłat. Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego 
materiału.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę, która stanowi załącznik 

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

Uchwała Nr XXXVI/269/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 marca 2017 r. 
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej

5) Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Józef Sosnowski -  Dyrektor Samorządowego 
Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych w Lipsku, który wystąpił do Rady Miejskiej 
w Lipsku o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy 
Lipsko. Poinformował, że zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków następuje na podstawie ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi 
do tej ustawy. Samorządowy Zakład Budżetowy Usług Komunalnych w Lipsku pismem 
z dnia 16 lutego 2017 roku przesłał wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta 
i Gminy Lipsko na okres od 1 maja 2017 do 30 kwietnia 2018 roku. Przeprowadzona 
analiza złożonego wniosku wskazuje, że jest uzasadniona. Samorządowy Zakład 
Budżetowy Usług Komunalnych w Lipsku występując z wnioskiem przedłużenie taryf 
o 1 rok wziął pod uwagę wykonanie planu kosztów i sprzedaży za 2016 rok, a więc już za 
pełny rok obrachunkowy, w którym pracowała zmodernizowana oczyszczalnia ścieków jak 
również przewidywane i planowane koszty roku 2017. Proponowane ceny pozostaną na 
poziomie cen dotychczasowej taryfy. Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

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

Uchwała Nr XXXVI/270/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 marca 2017 r. 
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy 
Lipsko

6) Wyjaśnień do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy 
Lipsko na rok 2017 udzieliła Pani Anna Woźniak -  Skarbnik Miasta i Gminy Lipsko.

Poinformowała, że wprowadzono ponadplanowe dochody bieżące z tytułu: kary umownej 
za nieterminową realizację umowy przez wykonawcę usługi (756zŁ), zwrotu podatku 
od towarów i usług VAT za rok 2012 (18.020zh), wpływu zaległego podatku od nieruchomości 
od osoby prawnej ( l.OOOzł.), odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową, 
za szkodę powstałą w związku z częściowym zniszczeniem szaletu miejskiego (600zł.), odsetek 
od nieterminowych wpłat podatków i należności niepodatkowych (1 lOzł.).
W ramach dochodów majątkowych wprowadzono środki finansowe w kwocie 46.05 lzł. 
z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 
2016, a dotyczyły zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Kościelnej w Lipsku wraz 
z budową oświetlenia ulicznego”.



W ramach wydatków bieżących zmieniono klasyfikację budżetową wydatków w dziale 855 
„Rodzina” , rozdział „ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z § 2910 „Zwrot 
dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości” na § „Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności”.
W/w zmiana klasyfikacji budżetowej wynika 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.
W ramach wydatków bieżących wprowadzono środki w wysokości 20.938zł. na dokonanie 
zwrotu dotacji celowej za rok 2016 na realizację zadań zleconych z zakresu administracji 
rządowej obejmujących Urząd Stanu Cywilnego, ewidencję ludności oraz dowody osobiste. 
Kwota zwrotu wynika z przeszacowania przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki kwoty dotacji, 
biorąc pod uwagę liczbę zrealizowanych przez Urząd zadań, z uwzględnieniem przyjętego na 
rok 2016 ujednoliconego czasu realizacji zadań oraz przyjętej stawki roboczogodziny. 
Wprowadzono również kwotę 12.000zł. na organizację „Święta Wiśni”.
Pozostałe zmiany w wynikają z bieżącej działalności jednostki.
W ramach wydatków majątkowych wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne 

pn .„Przebudowa drogi gminnej nr 190308W w miejscowości Walentynów”. Środki 
w wysokości 6.000zł. zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej.
Źródłem pokrycia kwoty wydatków w/w zadania będą środki przesunięte z zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu przy ulicy Turystycznej w Lipsku”. Zadanie 
zaplanowano w kwocie szacunkowej. Jego realizacja nastąpi w momencie realizacji zadania, 
dotyczącego przebudowy ulicy Turystycznej przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Warszawie.
Wprowadzono wydatki zadania inwestycyjnego z roku 2016 pn. „Przebudowa ulicy Kościelnej 
w Lipsku wraz z budową oświetlenia ulicznego” w kwocie 46.05lzł., tj. w kwocie środków 
przeniesionych z konta wydatków niewygasających roku 2016. Nie dokonano odbioru 
końcowego zadania , a tym samym nie dokonano zapłaty za roboty budowlane, w terminie 
określonym w Uchwale Nr XXXIII/246/2016 Rady Miejskiej w Lipsku w sprawie ustalenia 
wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2016 , z uwagi na 
wniesione uwagi, co do wykonanych robót budowlanych. Zobowiązano wykonawcę do jak 
najszybszego usunięcia usterek.

Radni nie zgłosili uwag do projektu 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 XXXVI/271/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 marca 2017 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2017

Ad. 9.
Iwona Przepiórka -  sołtys sołectwa Maruszów -  zwróciła się Burmistrza z zapytaniem, kiedy 
zostaną wymienione przystanki autobusowe, obecne są w bardzo złym stanie technicznym.



Jacek Wielorański -  Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko w odpowiedzi zwrócił się do 
mieszkańców o cierpliwość, przystanki zostaną wymienione, z chwilą ustalenia z zarządcą drogi 
lokalizacji zatoczek przystankowych. W roku bieżącym na pewno zostaną wymienione.
Andrzej Nowak -  radny Rady Miejskiej w Lipsku -  zwrócił się z zapytaniem -  czy Miasto 
i Gmina Lipsko przewiduje dofinansowanie na zakup paneli służących do ogrzewania wody? 
Burmistrz w odpowiedzi poinformował, że nie są przewidywane.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Łukaszowi Potrząsaiowi. który w imieniu 
Klubu Obywatelskiego Lipsko, zaprosił obecnych na spotkanie z posłanką Joanną Muchą 
i Senatorem Dariuszem Dziekanowskim, które odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2017 r. 
o godzinie 1730 w Lipskim Centrum Kultury.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Pan Antoniemu Kuna -  mieszkańcowi miasta 
Lipsko, który poruszył, jego zdaniem ważne problemy dotyczące:
1. Wałęsających się psów „z trzech gmin”, za wyłapywanie których ponosi koszty Miasto 

i Gmina Lipsko?
2. Wywozu śmieci segregowanych,
3. Nie wszyscy powinni korzystać z programu 500+;
4. Dlaczego Miasto i Gminę nie dofinansowuje SKS, tylko rodzice muszą ponosić koszty?
5. Wpłynąć na mieszkańców o sprzątanie swoich posesji.
Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko Pan Jacek Wielorański ustosunkował się do wypowiedzi Pana 
Antoniego Kuny informując:
1. Na terenie Miasta i Gminy Lipsko wyłapywane są wałęsające psy, trudno jest określić 

z jakiej gminy pochodzą, naszym obowiązkiem jest zapewnienie opieki bezdomnym 
zwierzętom, wprowadziliśmy system adopcyjny, który powoli przyjmuje się na naszym 
terenie;

2. Na terenie Miasta i Gminy Lipsko utworzony jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, 
na którym gromadzone są odpady segregowane, również wielkogabarytowe,

3. Na terenie Szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko SKS są bezpłatne; jeżeli 
są prowadzone zajęcia przez inne szkoły sportowe, my nie możemy zabronić, a rodzice jeśli 
mają życzenie dokonują stosownych opłat,

4. 500+ jest programem rządowym, a Miasto i Gmina musi przestrzegać obowiązującego 
prawa;

5. Nie można zmusić mieszkańców do sprzątania swoich posesji, jest to indywidualna sprawa 
każdego właściciela posesji.

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

Ad. 10.
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