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Protokół XIJI/2017 
sesji Rady Miejskiej w Lipsku 

kadencji 2014-2018 
odbytej w dniu 25 września 2017 r. 

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko 
w godzinach 10°°- 132'

Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych, obecnych 14; nieobecny usprawiedliwiony 
Andrzej Nowak (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. Kazimierz Morgaś -  Radny Rady Powiatu Lipskiego;
8. Izabela Ronduda -  Dyrektor Lipskiego Centrum Kultury;
9. Katarzyna Furmanek -  Komendant Hufca ZHP im. Bohaterów Chotczy w Lipsku;
10. Barbara Rutkowska -  Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

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

Zdrowotnej w Lipsku;
12. Elżbieta Kosterna -  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku,
13. Magdalena Cieślak -  Dyrektor Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Lipsku;
14. Maria Marek — były Dyrektor Przedszkola Publicznego Samorządowego w Lipsku;
15. Justyna Tomczyk -  Dyrektor Przedszkola Publicznego Samorządowego w Lipsku;
16. Ewa Sołtysiak -  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Soleckiej;
17. Anita Wróbel -  Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Długowoli;
18. Grażyna Kulpińska -  Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej;
19. Władysław Bajkowski -  Redaktor Naczelny „Twojego Radia Lipsko”;
20. Kazimierz Daczka -  właściciel stawów rybnych w msc. Boży Dar;
21. Włodzimierz Kuna — mieszkaniec miasta Lipsko;
22. Sołtysi z terenu Gminy Lipsko.
Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Po otwarciu obrad sesji Przewodniczący Rady Pan Jacek Zając udzielił głosu Pani 
phm Katarzynie Wilczyńskiej - Furmanek Komendantowi Hufca ZHP im. Bohaterów Chotczy. 
Pani Komendant uroczyście podziękowała Burmistrzowi Miasta i Gminy Lipsko Panu Jackowi 
Wielorańskiemu współorganizatorowi XXVI Dni Chorągwi Mazowieckiej ZHP; Dyrektorom: 
Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Lipsku, Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku, 
Przedszkola Publicznego Samorządowego w Lipsku za zapewnienie zuchom i harcerzom 
zakwaterowania i wyżywienia z okazji XXVII Dni Chorągwi Mazowieckiej ZHP, które odbyły 
się w dniach 15-17 września 2017 r. Podziękowania dla Pani Dyrektor Lipskiego Centrum 
Kultury za umożliwienie zorganizowania przeglądu piosenki harcerskiej jak również 
przeprowadzenie koncertu finałowego.
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Pan Jacek Wielorański -  Burmistrz Miasta i Gniiin Lipsko w imieniu własnym i władz 
samorządowych złożył podziękowania dla długoletnią pracę na stanowisku Dyrektora 
Przedszkola Publicznego Samorządowego w Lipsku Pani Marii Marek.

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

Przewodniczący przedstawił treść wniosków Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko 
o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji tj.: 
do pkt. 9 podpunktów:

4) przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy 
Lipsko;

5) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;

Przewodniczący poddał pod głosowanie wnioski według kolejności.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli w niosek oznaczony numerem 4).
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli wniosek oznaczony numerem 5).

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

ł . Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokółu z ostatnich obrad sesji z dnia 25 lipca 2017 r.
3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko na temat działalności w okresie od 25 lipca

2017 r. do 25 września 2017 r.
4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Omówienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko,

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania 
planu finansowego Lipskiego Centrum Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku za I półrocze 2017 r.
1) Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko;
2) Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipsku -  zapoznanie się z treścią 

uchwały o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko informacji
0 przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko, kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego Lipskiego 
Centrum Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w Lipsku za I półrocze 2017 r.;

3) Wystąpienie Przewodniczących stałych Komisji;
4) Dyskusja;
5) Przyjęcie informacji.

6. Informacja na temat organizacji roku szkolnego 2017/2018 w placówkach oświatowych na 
terenie Miasta i Gminy Lipsko;
1) Wystąpienie Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko;
2) Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej

1 Bezpieczeństwa;
3) Dyskusja;
4) Przyjęcie informacji.

7. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków funduszu sołeckiego w I półroczu 
2017 r.;
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1) Wystąpienie Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego, Środowiska i Mienia 
Komunalnego;

2) Dyskusja;
3) Przyjęcie informacji.

8. Informacja na temat przygotowania służb Miasta i Gminy Lipsko do sezonu zimowego;
1) Wystąpienie Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego, Środowiska i Mienia 

Komunalnego;
2) Dyskusja;
3) Przyjęcie informacji

9. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2017-2026;
2) Zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2017;
3) Udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w 2017 r.;
4) Przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy 

Lipsko;
5) Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
10. Wnioski i zapytania sołtysów.
11. Wolne wnioski.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad sesji.

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

25 lipca 2017 r. nie zgłaszając żadnych uwag.

Ad. 3.
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko ze swojej działalności za okres 

od 25 lipca 2017 do 25 września 2017 r.:

1. 25.07.2017r. - udział obradach sesji Rady Miejskiej w Lipsku;
2. 25.07.2017r. - spotkanie w Powiatowym Urzędzie Pracy dotyczące zatrudnienia osób 

na prace publiczne i społecznie użyteczne;
3. 01.08.2017r. - wyjazd do Zwolenia podpisanie aktu notarialnego na zakup działki 

na potrzeby MiG Lipsko;
4. 03.08.2017r.- wyjazd do Starachowic do firmy drogowej Budromost - spotkanie 

z prezesami dotyczące przebudowy ul. Turystycznej w Lipsku;
5. 08.08.2017r. - wyjazd do Radomia do Urzędu Wojewódzkiego - spotkanie z Panem 

kierownikiem Krzysztofem Murawskim dotyczące dofinansowania inwestycji przez 
Wojewodę;

6. 09.08.2017r. - wyjazd do Ciepielowa spotkanie z Panem Arturem Szewczykiem Wójtem 
Gminy Ciepielów w sprawie przyłączenia miejscowości Maziarze, Huta, Leszczyny 
do wodociągu z gminy Ciepielów;

7. 09.08.2017r. - spotkanie z firmą ZUG Białystok dotyczące rekultywacji składowiska 
w Wólce;

8. 13.08.2017 r. -  udział w Dożynkach Powiatowych w Chotczy;
9. 19-20.08.2017 r. -  uroczyste obchody Dni Lipska;
10. 22.08.2017 r. -  spotkanie z dyrektorami szkół dotyczące organizacji roku szkolnego 

w placówkach;

A
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11. 25.08.2017r. wyjazd do Zwolenia spotkanie Panią Teresą Materek kierownikiem GDDKiA 
Oddział Zwoleń w sprawie remontu drogi krajowej biegnącej przez Lipsko;

12. 27.08.2017r. spotkanie z mieszkańcami sołectwa Gołębiów dotyczące funduszu sołeckiego 
oraz inwestycji realizowanych przez gminę;

13. 28.08.2017r. - spotkanie z Panem Leopoldem Jabłońskim kierownikiem obwodu MZDW 
w Oddział w Radomiu w sprawie inwestycji realizowanych przez MZDW na terenie gminy 
Lipsko;

14. 28.08.2017r. - pożegnanie pracownika odchodzącego na emeryturę Panią Zdzisławę 
Penkałę;

15. 29.08.2017r.- rozdanie tornistrów dla dzieci z gminy Lipsko wspólnie z przedstawicielem 
PGE Skarżysko Kamienna, tornistry ufundowane przez PGE Skarżysko;

16. 29.08.2017r. - spotkanie z mieszkańcami sołectwa Szymanów dotyczące funduszu 
sołeckiego oraz inwestycji realizowanych przez gminę;

17. 31.08.2017r.- spotkanie z mieszkańcami sołectwa Walentynów dotyczące funduszu 
sołeckiego oraz inwestycji realizowanych przez gminę;

18. 02.09.2017r. - Narodowe Czytanie „Wesela" Stanisława Wyspiańskiego pod honorowym 
patronatem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w LCK;

19. 06.09.2017r. - podpisanie aktu notarialnego na sprzedaż lokalu mieszkalnego;
20. 08.09.2017r. - wyjazd do Zwolenia do PRD Zwoleń spotkanie z Panem dyrektorem 

Prezesem Zarządu Mieczysławem Chmielewskim dotyczące wykonania nakładki asfaltowej 
na ul. Armii Ludowej;

21. 13.09.2017r. - spotkanie z mieszkańcami sołectwa Maruszów dotyczące funduszu 
sołeckiego oraz inwestycji realizowanych przez gminę;

22. 14.09.2017 r. -  wyjazd do Warszawy podpisanie umów na sfinansowanie wykonania 
wodociągu w miejscowościach Śląsko, Poręba i ul. Jadwinów w WFOŚ -  388.201,20 zł; 
podpisanie aneksu do umowy na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Lucjanów -  
Boży Dar z TFOGR -  wzrost do 150.000 zł; podpisanie aneksu umowy na dofinansowanie 
remontu świetlic wiejskich z działania 4.2 -  efektywność energetyczna na kwotę 
ok. 940.000 zł;

23. 15-17.08.2017r. - udział w XXVI Dniach Chorągwi Mazowieckiej Harcerzy;
24. 18.09.2017r. - udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Lipsku;
25. 19.09.2017r. - czytanie książek dla dzieci w XV Lipskich Spotkaniach z Książką;
26. 20.09.2017 r. -  udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej;
27. 21.09.2017r. - spotkanie z przedstawicielami MZDW w Warszawie dotyczące problemów 

zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych, powiatowych;
28. 22.09.2017r .- podpisanie aktu notarialnego na sprzedaż lokalu mieszkalnego;
29. 23.09.2017r. - wyjazd do Skaryszewa na 57 Wystawę-Sprzedaż Ogierów;
30. 24.09.2017r. - wyjazd do Rzeczniowa na IX Powiatowe Zawody Sportowo- Pożarnicze 

Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP 
Powiatu Lipskiego.

Ad. 4.
Mirosława Jabłońska -  zwróciła się z prośbą o ustawienie kontenerów na popiół przy
ul. Soleckiej.
Burmistrz w odpowiedzi poinformował, że kontenery zostaną ustawione, w miejscach,
w których znajdowały się w roku ubiegłym;
Marian Gozdur zwrócił się z zapytaniem do Dyrektora Samorządowego Zakładu Budżetowego
Usług Komunalnych w Lipsku, w jaki sposób mieszkańcy z terenu gminy są informowani
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0 przydatności wody do spożycia -  przytoczył ostatnie wydarzenie w miejscowości 
Katarzynów, Wola Solecka, gdzie sołtysi nie otrzymali informacji dot. niezdatności wody 
do picia w określonym czasie, w związku z czym mieszkańcy nie zostali powiadomieni 
w terminie.
Józef Sosnowski -  w odpowiedzi -  oznajmił, że zawiadomienia zostają umieszczone na stronie 
internetowej SZBUK, informowany jest Urząd Miasta i Gminy Lipsko, „Twoje Radio Lipsko”, 
zawiadomienia są wywieszane na tablicach ogłoszeń w sołectwach, jak równie sołtysi 
otrzymują informację.
Krupa Zdzisław -  Sołtys sołectwa Wola Solecka Druga -  powiadomił, że informacja w formie 
komunikatu papierowego została dostarczona do każdego gospodarstwa;
Łukasz Sajdak -  sołtys sołectwa Gołębiów -  poinformował, że na bieżąco otrzymuje wszelkie 
informacje dot. zdarzeń na terenie sołectwa.
Burmistrz Miasta i Gminy Pan Jacek Wielorański -  zakomunikował, że zostanie wyjaśniona 
sprawa dotycząca prawidłowości informowania mieszkańców.

Ad. 5.
1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko, kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego 
Lipskiego Centrum Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w Lipsku za I półrocze 2017 r. przedstawił i omówił -  Burmistrz Miasta i 
Gminy Lipsko -  Pan Jacek W ielorański.

Budżet Miasta i Gminy Lipsko na rok 2017 został uchwalony przez Radę Miejską w Lipsku 
w dniu 19 grudnia 2016 roku.
Plan określał:
- dochody w wysokości 36.546.560zł,
- wydatki w wysokości 35.865.260zł.
W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Miejską oraz Burmistrza 
Miasta i Gminy na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską w Lipsku oraz 
upoważnienia ustawowego. W zakresie zmian w budżecie podjęte zostało przez Radę Miejską 
7 uchwał oraz wydanych zostało 6 zarządzeń Burmistrza.
W wyniku dokonanych zmian:
- plan dochodów wynosił 38.599.497zł,
- plan wydatków wynosił 41,755.828zł.
Dochody wykonano w kwocie 19.922.495,87zł, tj. w 51,61% planu, w tym na programy, 
projekty lub zadania z udziałem środków unijnych 41.122zł, tj. 21,88% planu. Wydatki 
wykonano w kwocie 17.190.425,01 zł, tj. w 41,17% planu, w tym na programy, projekty lub 
zadania z udziałem środków unijnych 123.490,40zł, tj. 7,44% planu. Z wykonania dochodów
1 wydatków budżetowych powstała nadwyżka w kwocie 2.732.070,86zł. Realizacja budżetu za 
I półrocze 2017r. nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej oraz sfinansowaniem 
podstawowych zadań rzeczowych (bieżących) wynikających z planu na rok 2017 W I półroczu 
br. nie doszło do zaciągnięcia zaplanowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację wydatków zadania 
inwestycyjnego pn.„ Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Śląsko, 
Poręba, ul. Jadwinów w Lipsku” . W związku z obecnie trwającymi pracami budowlanymi, 
których termin zakończenia zaplanowano na 31.10.2017r., pożyczka z WFOŚ i GW 
w Warszawie zostanie zaciągnięta w II półroczu br. Rozchody z tytułu spłaty kredytów 
zaciągniętych przez Miasto i Gminę w roku 2015, na pokrycie deficytu, w związku z wydatkami 
na wkład własny gminy w realizowanym zadaniu inwestycyjnym, współfinansowanym przez
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Unię Europejską „ Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz kolektora sanitarnego 
w Lipsku w celu dostosowania parametrów oczyszczonych ścieków do wymogów dyrektywy 
Rady Europy nr 91/271/EWG”, wyniosły kwotę 340.650zł. Na realizację wydatków 1 półrocza 
br. przeznaczono 67,94% wolnych środków, w tym na pokrycie deficytu budżetu 54,51% 
(informacja stanowi integralny załącznik do niniejszego protokołu).
Burmistrz zwrócił się z wnioskiem do Rady Miejskiej w Lipsku o przyjęcie przedstawionej 
informacji.
2) Przewodniczący Rady Pan Jacek Zając zapoznał uczestników obrad sesji z treścią Uchwały 

Nr Ra.374.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
z dnia 18 września 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i 
Gminy Lipsko informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2017, 
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także o przebiegu realizacji planów 
finansowych instytucji kultury oraz SPZOPZ, w której Skład Orzekający pozytywnie 
opiniuje przedstawioną informację (kserokopia Uchwały stanowi integralny załącznik 
do niniejszego protokołu).

3) Przewodniczący Wspólnego Posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej w Lipsku Pan 
Włodzimierz Marek -  Przewodniczący Komisji Gospodarczej, finansów. Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska - poinformował, że na posiedzeniu w dniu 18 września 2017 r. radni 
po dokonaniu omówienia i analizy przedstawionego materiału pozytywnie oceniają 
przebieg wykonania budżetu za 1 półrocze 2017 r. i wnioskują o przyjęcie w przedstawionej 
wersji.

4) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli informację nie zgłaszając żadnych uwag.

1) Informację na temat organizacji roku szkolnego 2017/2018 w placówkach oświatowych na 
terenie Miasta i Gminy Lipsko przedstawiła i omówiła Pani Mariola Szymczyk -  Zastępca 
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko.

Stwierdziła, że na terenie Miasta i Gminy Lipsko funkcjonują następujące placówki oświatowe: 
2 - Publiczne Gimnazja: w Lipsku i Krępie Kościelnej,
4 - Publiczne Szkoły Podstawowe w Długowoli, Krępie Kościelnej, Lipsku i Woli 
Soleckiej.
3- Publiczne Przedszkola Samorządowe w miejscowościach: Lipsko, Długowola, Krępa 

Kościelna.
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Bajkolandia" w Lipie Miklas -  jest współfinansowany przez 
Miasto i Gminę Lipsko w wysokości 50% środków przewidzianych na jedno dziecko 
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipsko tj. kwotą 8 245,50 zł.
Placówki w Długowoli i Krępie Kościelnej tworzą Zespoły Placówek Oświatowych w skład 
których wchodzą: Zespół Placówek Oświatowych w Długowoli - Szkoła Podstawowa 
i Przedszkole Samorządowe, Zespól Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej - Publiczne 
Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe. Przy Szkole Podstawowej 
w Woli Soleckiej istnieją 2 oddziały przedszkolne. Aktualna sieć placówek oświatowych 
zaspokaja potrzeby w zakresie realizacji obowiązku szkolnego. W porównaniu do roku 
szkolnego 2016/2017 w placówkach oświatowych pracuje 127,81 nauczycieli - spadek 3,69 
etatu. Ogólna liczba uczniów/dzieci w porównaniu do roku szkolnego 2016/2017 wynosi 1215 - 
wzrost o 3 uczniów/dzieci. Porównując rok szkolny 2017/2018 do roku 2016/2017 w szkołach 
podstawowych uczy się 694 uczniów - zwiększenie o 92 uczniów, w gimnazjach uczy się 188 
uczniów -zmniejszenie o 88 uczniów i 333 dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

Ad. 6.
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- zmniejszenie o 1 dziecko. W przeliczeniu na 1 oddział w przedszkolu przypada 23,79 dzieci - 
spadek o 0,07, w szkołach podstawowych 16,52 uczniów - wzrost o 0,25 w gimnazjach 20,78 
uczniów - wzrost o 1,07 - informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
2) Przewodniczący Wspólnego Posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej w Lipsku Pan

Włodzimierz Marek -  Przewodniczący Komisji Gospodarczej. Finansów, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska - poinformował, że na posiedzeniu w dniu 18 września 2017 r. radni 
po dokonaniu omówienia i analizy przedstawionego materiału pozytywnie oceniają 
i wnioskują o przyjęcie w przedstawionej wersji informacji.

3) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli przedstawioną informację.

Ad. 7.

1) Informację o realizacji zadań finansowanych ze środków funduszu sołeckiego w i półroczu 
2017 r. przedstawił i omówił Pan Grzegorz Kusio -  Kierownik Referatu Rozwoju 
Gospodarczego, Środowiska i Mienia Komunalnego UMiG Lipsko. Stwierdził, że nie ma 
istotnego zagrożenia do realizacji zadań w ramach środków funduszu sołeckiego. 
Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

2) Przewodniczący Wspólnego Posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej w Lipsku Pan 
Włodzimierz Marek -  Przewodniczący Komisji Gospodarczej, Finansów. Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska - poinformował, że na posiedzeniu w dniu 18 września 2017 r. radni 
po dokonaniu omówienia i analizy przedstawionego materiału pozytywnie oceniają 
i wnioskują o przyjęcie w przedstawionej wersji informacji.

3) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli przedstawioną informację.

Ad. 8.

Harmonogram prac związany z przygotowaniem Samorządowego Zakładu 
Budżetowego Usług Komunalnych w Lipsku do akcji zimowej oraz jej prowadzenie w sezonie 
zimowy 2017/2018 przedstawił i omówił Dyrektor -  Pan Józef Sosnowski. Poinformował, że 
zasady odśnieżania, jak również koszty utrzymują się na poziomie roku ubiegłego. Materiał 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Radni nie zgłosili uwag do przedstawionej 
informacji.

Ad. 9.
1) Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Pani Anna Woźniak -  Skarbnik Miasta i Gminy 

Lipsko -  poinformowała, że w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Miasta 
i Gminy Lipsko na rok 2017,Zarządzeniem Nr 228/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko 
z dnia 17 lipca 2017r., Uchwałą Nr XLI/291/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 lipca 
2017r., Zarządzeniem Nr 229/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 31 lipca 
2017r., Zarządzeniem Nr 238/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 31 sierpnia 
2017r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 września 2017r.,dokonano 
aktualizacji kwot ujętych w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 
2017-2026 " w pozycjach:

1. Dochody ogółem zwiększono kwotę 448.980zł.
1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 269.840zŁ, 
w tym:
1.1.3 podatki i opłaty zmniejszono o kwotę 699zł., Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 
25 września 2017r.,



1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 229.117zł, 
Zarządzeniem Nr 228/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 17 lipca 2017r. 
zwiększono o kwotę 952zł, Zarządzeniem Nr 229/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z 
dnia 31 lipca 2017r. zwiększono o kwotę 201.364zł, Zarządzeniem Nr 238/2017 Burmistrza 
Miasta i Gminy Lipsko z dnia 31 sierpnia 2017r. zwiększono o kwotę 1,260zł oraz Uchwałą 
Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 września 2017r. zwiększono o kwotę 25.541 zł.
1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 179.140zł, 
w tym:
1.2.1 ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 1 !.650zł, Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku 
z dnia 25 września 2017r.,
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 
167.490zł., Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 września 2017r.
2 Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 445.553zł.
2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 280.585zł, Zarządzeniem Nr 228/2017 Burmistrza 
Miasta i Gminy Lipsko z dnia 17 lipca 2017r. zwiększono o kwotę 952zł, Zarządzeniem 
Nr 229/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 31 lipca 2017r. zwiększono o kwotę
201.364zł, Zarządzeniem Nr 238/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 31 sierpnia 
2017r. zwiększono o kwotę 1.260zł oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 września 
2017r. zwiększono o kwotę 77.009zł.
2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 164.968zł, Uchwałą Nr XLI/291/2017 Rady 
Miejskiej w Lipsku z dnia 25 lipca 2017r. zwiększono o kwotę 19.968zł oraz Uchwałą Rady 
Miejskiej w Lipsku z dnia 25 września 2017r. zwiększono o kwotę 145.000zł.
3. Wynik budżetu. Deficyt w kwocie 3.152.904zł.,
4. Przychody budżetu 3.834.204zł., z tego:
4.2 wolne środki 3.446.002zł., w tym na pokrycie deficytu budżetu 2.764.702zł. (4.2.1),
4.3 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 388.202, w tym na pokrycie deficytu 
388.202 ( 4.3.1). W związku z podpisanym aneksem do umowy pożyczki uległa zmniejszeniu 
kwota pożyczki o 3.427zł.
6. Kwota długu zmniejszyła się o kwotę 3.427zł. i wynosi kwotę 6.519.902zł, w związku 
z planowaną do zaciągnięcia niższą kwotą pożyczki z WPOSiGW na zadanie inwestycyjne.
11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 
1.733zŁ, Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 września 2017r.
11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 
zwiększono o kwotę 19.130zł., Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 września 2017r.
11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 124.968zł.
11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono o kwotę 40.000zł.
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, zmniejszono o kwotę 25.000zł.
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 zmniejszono o kwotę 25.000zł.
Rok 2018
W związku ze zmniejszoną kwotą długu na 31.12.2017r., wynikającą z niższej kwoty pożyczki 
planowanej do zaciągnięcia w roku 2017, dokonano zmian w roku 2018 w pozycjach:
1.Dochody ogółem zmniejszono kwotę 3.427zł.
1.1 Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 3.427zł.
3. Wynik budżetu. Deficyt zmniejszył się o kwotę 3.427zł. i wynosi kwotę 789.772zł.,
6. Rozchody budżetu zmniejszyły się o kwotę 3.427zł.
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W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę, która stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu.
Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr XLII/292/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 września 2017 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata

Lipsko.
Zmiany w planie dochodów bieżących 
Wprowadzono:
- dotację celową w wysokości 14.585zł przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonanych 
w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku,
- dotację celową w wysokości 2.956zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów 
edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 
„Wyprawka szkolna”,
- dotację celową w wysokości 8.000zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach 
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania”,
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzenie słupa oświetleniowego w wysokości 
2.544zł, oprawy parkowej w wysokości 852zł, ławki w wysokości 1.200zł.
- środki w wysokości 5.000zł z tytułu lokat wolnych środków budżetowych na rachunku 
bankowym,
- wpływy z opłaty produktowej w wysokości 201 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat za korzystanie z przystanków autobusowych, pobieranych 
od przewoźników na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym 
transporcie zbiorowym w wysokości 20zł,
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata 2015-2016 w związku z otrzymaniem 
świadczenia emerytalnego z ZUS od 01.01.2015r. przez podopiecznego Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku w wysokości 12.388zł,
- środki z tytułu prowizji od podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń 
pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku w wysokości 250zł. 
Urealniono kwotę wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 
poprzez zmniejszenie dochodu o kwotę 900zł.
Zmiany w planie dochodów majątkowych:
- wprowadzono dochody z tytułu sprzedaży samochodu pożarniczego Hydromil II w kwocie 
11,650zł,
- wprowadzono dotację celową ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów 
rolnych w wysokości 150.000zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. 
„Przebudowa drogi gminnej nr 190316W Boży Dar -  Lucjanów od drogi powiatowej Krępa 
Kościelna -  Ludwików- Nowa Wieś w km 1+492-0+792 dl. 700m”,
- wprowadzono dotację celową w wysokości 17.490zł przeznaczoną na zwrot części wydatków 
wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku.
Zmiany w planie wydatków bieżących:
- zwiększono plan wydatków na zakup sprzętu pożarniczego oraz umundurowania dla 
członków OSP z terenu Miasta i Gminy Lipsko o kwotę 11,650zł,
- wprowadzono środki na zakup dwóch bramek do piłki nożnej na boisko szkolne przy 
Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Soleckiej w wysokości 5.000zł,

2017-2026

2) Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Jacek Wielorański -  Burmistrz Miasta i Gminy
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- zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych części wewnętrznej budynku 
Urzędu Miasta i Gminy o kwotę 19.130zł,
- zwiększono plan wydatków przeznaczonych na zwrot kosztów uczęszczania dziecka 
do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w innej gminie w wysokości ó.OOOzł,

podatku VAT wpłaconego do Urzędu Skarbowego, a nie uregulowanego przez najemcę,
- zabezpieczono środki na usługę opracowania Studium Wykonalności dla zrealizowanego 
w roku 2015 projektu pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz renowacja 
kolektora sanitarnego w Lipsku” w wysokości 5.535zł,
- zwiększono kwotę środków na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej o kwotę ó.OOOzł.
Pozostałe zmiany wynikają ze zmian w planie dochodów oraz z bieżącej działalności.
Zmiany w planie wydatków majątkowych:
Wprowadzono środki na nowe zadania inwestycyjne:
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 49+500 do km 56+782 
w miejscowości Wola Solecka Pierwsza, Wola Solecka Druga, Katarzynów i Gołębiów na 
terenie gminy Lipsko” w wysokości lOO.OOOzł.
W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja techniczna .
- „Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw przy ulicy Dionizego Czachowskiego w Lipsku” 
w wysokości 20.000zł.
W ramach zadania zostanie zakupione urządzenie zabawowe „piramida linowa” oraz zostanie 
wykonane ogrodzenie panelowe.
- „Zakup przenośnych trybun na stadion miejski w Lipsku” w wysokości 55.000zł.
Zakup jest niezbędny do uzyskania licencji PZPN na rozgrywki ligowe na tym obiekcie. 
Zmieniono klasyfikację budżetową w zakresie rozdziału zadania pn. „Dofinansowanie zakupu 
pojazdu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Lipsku” z rozdziału 
„Komendy Powiatowe Policji” na „Komendy Wojewódzkie Policji”.
W związku z brakiem konieczności poniesienia wydatków zrezygnowano z realizacji w roku 
2017 z zadań inwestycyjnych :
- „Wykup działek pod ujęcie wody w miejscowości Maziarze”,
- „Zakup namiotów promocyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Lipsko”.
W związku z podpisanym aneksem do umowy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska w Warszawie zmniejszono kwotę przychodów z tytułu pożyczki o 3.427zł.

Zenon Stępień -  zwrócił się z prośbą o zwiększenie do 12 tys. zł na realizację zadań z zakresu 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dla Klubu Sportowego „Powiślanka”, 
uzasadniając poinformował, iż działacze Klubu stwierdzili ,że kwota 6 tys. zł nie jest 
wystarczająca.
Jacek Wielorański -  oznajmił, że nikt z Zarządu Klubu nie wnioskował o zwiększenie 
przyznanej kwoty, w związku z tym uważa, że powinna pozostać na obecnym poziomie.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

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

Uchwała Nr XLII/293/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 września 2017 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na 2017 r.

- wprowadzono wydatek w planie finansowych Gimnazjum Lipsko w wysokości lOOzł, tytułem
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3) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę, która stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu.

Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr XLII/294/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 września 2017 r. 
w sprawie udzielenie pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu

4) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwalę 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 i k

Uchwała Nr XLII/295/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 września 2017 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 
i Gminy Lipsko

5) W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, która stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu

Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr XLII/296/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 września 2017 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Ad. 10.

1. Sławomir Piotrowski -  Sołtys Sołectwa Nowa Wieś -  zwrócił się do Burmistrza z prośbą 
o podjęcie działań w celu poszerzenia poboczy dla czekających na przyjazd autobusu, 
szczególnie dla dzieci dojeżdżających do szkoły;

2. Zofia Jelonek — Sołtys Sołectwa Długowola Pierwsza — złożyła podziękowanie
Burmistrzowi za wykonanie nakładki na drodze i zwróciła się z prośbą o wykonanie 
poboczy;

3. Teresa Szymczyk — Sołtys Sołectwa Helenów — zwróciła się z prośbą o podjęcie działań 
w celu usunięcia krzaków zarastających drogę, które stanowią zagrożenie ruchu drogowego, 
ustawienie znaku drogowego ograniczającego prędkość; przenieść znak drogowy z nazwą 
miejscowości „Kostusin”, który obecnie nie znajduje się w prawidłowym miejscu, lecz dalej 
niż faktycznie rozpoczyna się miejscowość.

Odpowiedzi udzielił Pan Jacek Wielorański -  Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko.
1. Będą prowadzone rozmowy z Mazowieckim Zarządem Dróg Krajowych i Autostrad 

w sprawie poszerzenia poboczy dla czekający, opracowana zostanie wspólna dokumentacja;
2. W przyszłym roku wspólnie ze Starostwem Powiatowym zostaną wykonane pobocza, 

Miasto i Gmina dofinansuje zadanie, ponieważ jest to droga powiatowa;
3. Burmistrz poinformował, że zostaną podjęte działania w celu usunięcia krzaków na drodze, 

jak również ustawione zostaną znaki drogowe;

Ad.12.
Przewodniczący Rady Pan Jacek Zając udzielił głosu Kazimierzowi Paczka -  hodowcy 

pstrąga w miejscowości Boży Dar. Poruszył temat zanieczyszczonej rzeki Krępianki Stwierdził,
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że „są wpuszczane ścieki do rzeki na długości od Jawora do Krępy Kościelnej przez 
mieszkańców mających posesje w dolinie rzeki., jest ich tak dużo, że wyginęły ryby i roślinność 
wodna. Dno rzeki przykrywa warstwa fermentującego mułu, a na powierzchni wody unosi się 
kożuch z zemulgowanych ścieków. Woda w rzece jest zanieczyszczona bakteriologicznie 
bakteriami ściekowymi typu Citrobaker. Rozkład ścieków w rzece powoduje zabieranie tlenu 
z wody i wydzielanie amoniaku i azotynów”. Jako dowód przedstawił zdjęcia i wynik badania 
wody. Zwrócił się o pomoc, gdyż sam nie jest w stanie sobie poradzić z tym problemem, 
a do chwili obecnej trzy razy wytruto mu ryby. Pisemna wypowiedź stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu.
Burmistrz Pan Jacek Wielorański poinformował, że w porozumieniu ze Starostą Lipskim 
podjęte zostaną zdecydowane działania w tej sprawie.

Następnie Przewodniczący udzielił głosu mieszkańcowi miasta Lipsko Panu 
Włodzimierzowi Kuna, który poruszył sprawy dotyczące rozwoju Lipska.

Ad. 13.
Przewodniczący Rady Pan Jacek Zając stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany 

i dokonał zamknięcia XL1I sesji Rady Miejskiej w Lipsku kadencji 2014-2018.


