
Rada Miejska w Lipsku

Protokół Nr IX/2019

IX Sesja w dniu 15 kwietnia 2019
Obrady rozpoczęto 15 kwietnia 2019 o godz. 10:00, a zakończono o godz. 13:12 tego 
samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 14 członków.

Obecni:
1. Andrzej Barański
2. Mirosława Urszula Jabłońska
3. Cezary Krukowski
4. Marcin Lenart —usprawiedliwiony
5. Jan Zbigniew Łepecki
6. Andrzej Łyjak
7. Roman Madejski
8. Włodzimierz Marian Marek
9. Włodzimierz Adam Misiak
10. Andrzej Nowak
11. Michał Hubert Patyk
12. Iwona Bożena Przepiórka
13. Łukasz Sajdak
14. Marian Szymczyk
15. Witold Józef Wypchło

Udział w sesii wzięli:
1. Jacek Wielorański -  Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko;
2. Artur Dygas -  Sekretarz Miasta i Gminy Lipsko;
3. Sławomir Śmieciuch -  Starosta Lipski;
4. Jan Cyran -  Radny Rady Powiatu Lipskiego;
5. Jerzy Pasek -  Radny Rady Powiatu Lipskiego;
6. Józef Sosnowski -  Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług Komunalnych 

w Lipsku; Przewodniczący Rady Powiatu Lipskiego;
7. Izabela Ronduda -  Dyrektor Lipskiego Centrum Kultury;
8. Barbara Rutkowska -  Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

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

Zdrowotnej w Lipsku;
10. Grzegorz Kusio -  Kierownik Rozwoju Gospodarczego, Środowiska i Mienia 

Komunalnego;
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11. Monika Chmielnicka -  Inspektor ds. pracowniczych, społecznych i ewidencji działalności 
gospodarczej;

12. Wojciech Krasiński -  podinspektor ds. zarządzania kryzowego, ochrony ludności;
13. Sołtysi z terenu Gminy Lipsko;

1. Otwarcie obrad sesji.
Wiceprzewodniczący Rady Pan Michał Patyk dokonał otwarcia obrad sesji witając 
wszystkich obecnych. Poinformował, że na dzisiejszych obradach sesji obecny jest Pan 
Starosta Lipski Sławomir Śmieciuch. który zabierze głos w punkcie „sprawy różne” 
udzielając odpowiedzi, na pytania które były skierowane do niego na poprzednich obradach 
sesji, jak również na pytania zadane na obradach dzisiejszych.
2. Stwierdzenie kworum.
Na podstawie przedstawionej listy obecności Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Lipsku 
Pan Michał Patyk stwierdził kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy wniósł o wprowadzenie do porządku obrad 
w pkt. 9 ppkt. d) w brzmieniu: Uchwała Nr IX/62/2019 -  zmieniająca Uchwałę 
w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019;
Głosowano wniosek w sprawie:
wprowadzenia do porządku obrad w pkt. 9 ppkt. d) w brzmieniu:
Uchwała Nr IX/62/2019 -  zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego 
programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2019;
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne:
ZA (14)
Andrzej Barański, Mirosława Urszula Jabłońska, Cezary Krukowski, Jan Zbigniew Łepecki, 
Andrzej Łyjak, Roman Madejski, Włodzimierz Marian Marek, Włodzimierz Adam Misiak, 
Andrzej Nowak, Michał Hubert Patyk, Iwona Bożena Przepiórka, Łukasz Sajdak, Marian 
Szymczyk, Witold Józef Wypchło 
NIEOBECNI (1)
Marcin Lenart

Głosowano w sprawie przyjęcia porządku obrad z uwzględnieniem przyjętego wniosku 
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne:
ZA (14)
Andrzej Barański, Mirosława Urszula Jabłońska, Cezary Krukowski, Jan Zbigniew Łepecki, 
Andrzej Łyjak, Roman Madejski, Włodzimierz Marian Marek, Włodzimierz Adam Misiak, 
Andrzej Nowak, Michał Hubert Patyk, Iwona Bożena Przepiórka, Łukasz Sajdak, Marian 
Szymczyk, Witold Józef Wypchło
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NIEOBECNI (1)
Marcin Lenart

3. Przyjęcie Protokołu VIII/2019 z dnia 18 marca 2019 r. 

Głosowano w sprawie:
Przyjęcia Protokołu YIII/2019 z dnia 18 marca 2019 r.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne:
ZA (14)
Andrzej Barański, Mirosława Urszula Jabłońska, Cezary Krukowski, Jan Zbigniew Łepecki, 
Andrzej Łyjak, Roman Madejski, Włodzimierz Marian Marek, Włodzimierz Adam Misiak, 
Andrzej Nowak, Michał Hubert Patyk, Iwona Bożena Przepiórka, Łukasz Sajdak, Marian 
Szymczyk, Witold Józef Wypchło 
NIEOBECNI (1)
Marcin Lenart

4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko na temat swojej działalności w okresie 
od 18 marca 2019 r. do 15 kwietnia 2019 r.

Informacja
1. 18.03.2019 r. -  sesja Rady Miejskiej w Lipsku; spotkanie Zarządu Miejsko-Gminnego 

OSP w Lipsku.
2. 19.03.2019 r. -  udział w posiedzeniu rady Społecznej SPZZOZ w Lipsku w Starostwie 

Powiatowym w Lipsku;
3. 25.03.2019 r. -  wyjazd do warszawy -  spotkanie z Panem Zbigniewem Ostrowskim 

Dyrektorem MZDW w sprawie remontu dróg wojewódzkich na terenie gminy Lipsko;
4. 27.03.2019 r. -  udział w sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Lipskiego;
5. 29.03.2019 r. -  spotkanie z przedstawicielami firmy Instalbud Rzeszów - wykonawcą 

kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Lipsko, dotyczące realizacji inwestycji; wyjazd 
do Radomia - spotkanie z Panem Rafałem Rajkowskim Marszałkiem Województwa 
mazowieckiego w sprawie inwestycji drogowych na terenie gminy Lipsko i 
pozyskania środków z budżetu wojewódzkiego na inne inwestycje;

6. 1.04.2019 r. -  spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych SZBUK w 
Lipsku; spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkola dotyczące przygotowania arkuszy 
organizacyjnych szkół na rok szkolny 2019/2020;

7. 2.04.2019 r. -  udział w spotkaniu informacyjnym dotyczącym budowy obwodnicy 
Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem ZRID dla elementów 
odwodnienia drogi;

8. 3.04.2019 r. -  spotkanie z Panem Krzysztofem Kowalczykiem dyrektorem firmy 
KINGSPAN wspólnie z przedstawicielami Zarządu Klubu „Powiślanka” Lipsko w 
sprawie wsparcia klubu;
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9. 4.04.2019 r. -  spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkola w związku planowanym 
strajkiem nauczycieli od 8.04.2019 r.;

10. 5.04.2019 r. -  wyjazd do Warszawy na spotkanie z Panem Zdzisławem Siperą -  
Wojewodą Mazowieckim -  dotyczące sytuacji w oświacie w związku ze strajkiem 
nauczycieli i możliwości przeprowadzenia egzaminów gimnazjalnych i egzaminów 
klas ósmych;

11. 8.04.2019 r. -  spotkanie z dyrektorami szkól i przedszkola w związku ze strajkiem 
nauczycieli od 8.04.2019 r.; udział w posiedzeniu Komisji Kultury, Oświaty, Opieki 
Społecznej i bezpieczeństwa rady Miejskiej w Lipsku; wyjazd do Radomia na 
spotkanie z parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości -  rozmowy dotyczące 
możliwości wsparcia inwestycji ze środków rządowych;

12. 10.04.2019 r. -  udział w posiedzeniu Komisji Gospodarczej, Finansów, Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lipsku;

13. 12.04.2019 r. -  spotkanie z Przedstawicielami firmy Publima Lipsko wspólnie z 
Przedstawicielami Zarządu Klubu „Powiślanka” Lipsko w celu wsparcia działalności 
Klubu;

14. 14.04.2019 r. -  udział w spotkaniu w świetlicy w Maruszowie z mieszkańcami 
Walentynowa, Maruszowa, Panem Leszkiem Sekulskim -  Dyrektorem GDDKiA 
Oddział w Warszawie i z Panią Poseł Anną Kwiecień -  w sprawie budowy drogi 
krajowej nr 79 od Lipska do granicy województwa świętokrzyskiego.

Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W dyskusji wzięli udział:

Włodzimierz Adam Misiak -  zwrócił się z zapytaniem kiedy zostanie utworzony Mazowiecki 
Obwód Drogowy w Lipsku, co wiąże się z miejscami pracy dla mieszkańców?
Jacek Wielorański w odpowiedzi -  poinformował, że w chwili obecnej Mazowiecki Zarząd 
Dróg wyłonił wykonawcę na dokończenie budowy obwodu drogowego w Lipsku; wyraził 
nadzieję, że w roku bieżącym zostanie on oddany do użytku; w chwili obecnej Burmistrz nie 
ma wiedzy na temat terminu oddania do użytku.; ma nadzieję, że w roku obecnym przy 
rozpoczęciu sezonu zimowego obwód drogowy będzie już funkcjonował.
Roman Madejski -  zwrócił się do Burmistrza o rozszerzenie informacji na temat spotkania w 
Samorządowym Zakładzie Budżetowym Usług Komunalnych w Lipsku -  czego dotyczyło 
spotkanie i co na nim ustalono?
Jacek Wielorański w odpowiedzi -  poinformował, że spotkanie odbyło się ze związkami 
zawodowymi działającymi w SZBUK w Lipsku i dotyczyło wynagrodzeń pracowników i ich 
części składowych, jak również zasady pracy i działalności pracowników z chwila utworzenia 
spółki.
Włodzimierz Marian Marek -  1) jakie zostały podjęte ustalenia na spotkaniu w Maruszowie 
dotyczące przebudowy odcinka drogi 747; 2) czy będą wykonywane prace na odcinku drogi 
krajowej 79 od ul. Pileckiego do Rynku?
Jacek Wielorański — w odpowiedzi: 1) spotkanie w Maruszowie było zorganizowane przez 
Starostwo Powiatowe w Lipsku, oficjalnego zaproszenia jako Burmistrz nie otrzymał, 
dowiedział się przypadkowo od Dyrektora Sosnowskiego; w spotkaniu udział wzięli min.
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Radni Rady Miejskiej w Lipsku, Radny Rady Powiatu Lipskiego, Starosta Lipski Pani Poseł 
Anna Kwiecień, Dyrektor GDDKiA w Warszawie Leszek Sykulski. Było to kolejne spotkanie 
dotyczące przebiegu drogi serwisowej; występują trzy punkty newralgiczne w przebiegu 
wykonanej już koncepcji. Burmistrz szczegółowo ustosunkował się do wspomnianych 
punktów znajdujących się w Śląsku, na skrzyżowaniu w Walentynowie, przy stacji gazowej 
CPN. 2) GDDKiA Oddział w Warszawie zaplanowała na rok bieżący remont odcinka drogi tj. 
od ul. Rotmistrza Pileckiego do ul. Kościuszki. W chwili obecnej nie ma wiedzy w jakim 
okresie zostanie on wykonany. W środę odbędzie się spotkanie w GDDKiA, na które został 
zaproszony; o ustaleniach i terminie wykonania poinformuje radnych.
Sławomir Śmieciuch -  wyjaśnił okoliczności zorganizowania spotkania w Maruszowie, 
stwierdzając, że z uwagi na zainteresowanie mieszkańców, którzy zwracali się do niego jako 
Starosty Lipskiego o pomoc w rozwiązaniu kwestii spornych; spotkanie zostało 
zorganizowane przy współudziale Pani Poseł Anny kwiecień oraz Dyrektora GDDKiA. 
Roman Madejski -  zwrócił się do Starosty Lipskiego z pytaniem: „ na podstawie jakich 
przesłanek stwierdził, Pan na obradach sesji Rady Powiatu, że zadawane są Panu 
Burmistrzowi pytania dotyczące szpitala? Powiedział Pan na sesji rady Powiatu, że radni 
Rady Miejskiej uprawiają hucpę, zadając pytania Panu Burmistrzowi o rozszerzenie tematu 
szpitala.
Andrzej Barański -  zwrócił się do Starosty Lipskiego z zapytaniem jakie odcinku dróg 
powiatowych są przewidziane do realizacji w roku bieżącym na terenie Miasta i Gminy 
Lipsko?
Cezary Krukowski -  zwrócił się do Starosty z następującymi pytaniami:
1) Kto wnioskował o likwidację lekarza z karetki specjalistycznej?
2) Czy prawdą jest, że na sesji Rady Powiatu, było przegłosowane, że nie będą przeznaczone 

fundusze na zakup dwóch urządzeń do masażu klatki piersiowej?
3) Do Rady Miejskiej w Lipsku wpłynęło pismo ze szpitala o dofinansowanie zakupu 

urządzenia do masażu klatki piersiowej w wysokości 50 tys. zł, czy do innych 
samorządów z terenu Powiatu Lipskiego również zostało takie pismo wystosowane?

4) Czy Pa Starosta jest zorientowany, kto obecnie w przypadku zgonu osoby spoza naszego 
terenu będzie stwierdzał akt zgonu oraz będzie wypadek na drodze ze skutkiem 
śmiertelnym?

Włodzimierz Marian Marek -  czy ewentualnie Starostwo Powiatowe mogłoby wesprzeć 
Miasto i Gminę Lipsko w dofinansowaniu inwestycji prowadzonych w mieście?

5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko na temat złożonych interpelacji 
i zapytań w okresie od 18 marca 2019 r. do 15 kwietnia 2019 r.

Burmistrz udzielił odpowiedzi na interpelację Radnego Rady Miejskiej w Lipsku złożoną 
w dniu 29 marca 2019 r. przez Radnego Włodzimierza Adama Misiaka:
Treść interpelacji:
W związku z petycją mieszkańców osiedla szpitalnego zwracam się z prośbą do Burmistrza 
Miasta i Gminy w Lipsku o wykonanie z kostki brukowej dojścia do drogi gminnej na ulicy 
1 Maja w Lipsku wraz z wykonaniem poziomych pasów przejścia dla pieszych w pobliżu 
skrzyżowania z ulicą Śniadeckiego w Lipsku. Moja prośba związana jest z faktem,
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iż mieszkańcy osiedla Śniadeckiego chodzą do marketu Delikatesy Centrum na skróty, 
częściowo po chodniku z kostki brukowej, a częściowo po nierównym i trudnym 
do pokonania terenie dochodzącym do ulicy 1 Maja. Biorąc pod uwagę znaczącą ilość 
mieszkańców osiedla szpitalnego przechodzących tą trasą, jak również trudności związane 
z pokonaniem niebezpiecznego ok. 20 metrowego odcinka tej trasy oraz możliwość 
spowodowania zagrożenia potrącenia pieszego bądź wypadku samochodowego na ulicy 
1 Maja, przez którą mieszkańcy przechodzą nie po pasach, wnioskuję o pozytywne 
rozpatrzenie mojej prośby. Moim zdaniem bezpieczeństwo mieszkańców miasta Lipsko, 
pokonywanie barier ułatwiających ich codzienne życie leży w gestii Radnego Rady Miejskiej 
jak i Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko. Priorytetem w tej sprawie jest wykonanie 
bezpiecznego dojścia z osiedla szpitalnego przez ulicę 1 Maja. Warto się jednak zastanowić, 
czy w związku z wyżej wymienionym problemem, można by było dodatkowo wykonać 
miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, gdyż zauważalny jest problem braku 
miejsc parkingowych przed budynkiem szpitala.
Odpowiedź:
„Szanowny Panie Radny,
Widzę konieczność wykonania fragmentu chodnika połączonego z przejściem dla pieszych 
przez ul. 1 Maja 1 w Lipsku, które usprawni i ułatwi komunikację pomiędzy ulicą 
Śniadeckiego (od strony wschodniej) i placu szpitalnego z terenami po południowej stronie 
ulicy 1 Maja, na których zlokalizowane są obiekty handlowe i usługowe. Prace takie 
planowane są do wykonania w ramach bieżącego utrzymania dróg i obiektów komunalnych. 
Zostanie opracowana uproszczona dokumentacja techniczna z uwzględnieniem zmiany stałej 
organizacji ruchu. Roboty budowlane możliwe są do wykonania w drugim/trzecim kwartale 
roku 2019 lub w roku 2020. Kwestia wydzielenia dodatkowych miejsc parkingowych jest 
obecnie analizowana w  kontekście tego miejsca, jak również całego obszaru Lipska, w tym 
ulicy 1 Maja.”

6. Informacja na temat ściągalności podatków i opłat lokalnych za rok 2018, w tym 
opłaty za wywóz nieczystości stałych z terenu Miasta i Gminy Lipsko;

Informację przedstawił i omówił Burmistrz Pan Jacek Wielorański poinformował, że ogółem 
zaległości wymagalne w podatkach na dzień 31.12.2018r. wynoszą 314.542,05 zł. w tym: 
Osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości -  92.510,60 zł.
Podatek rolny -  38.068,66 zł.
Podatek leśny -  8.629,66 zł.
Podatek od środków transportu -  79.846,41 zł 
Osoby prawne 
Podatek rolny -  0,00 zł.
Podatek od nieruchomości -  86.794,72 zł.
Podatek leśny -  0,00 zł
Podatek od środków transportu -  8.692,00 zł.
W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. zostało na zaległości wystawione w osobach 
fizycznych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym 748 upomnień na łączną kwotę
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220.863,62 zł. a podatku od środków transportu 37 upomnień na kwotę 100.525,61 zł. oraz 
podatek od nieruchomości osób prawnych szt. 17 na kwotę 83.421,18 zł.

W 2018r. wystawiliśmy 132 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego na łączne 
zobowiązania pieniężne na kwotę 84.154,64 zł.,
19 tyt. wykonawczych na podatek od środków transportowych na kwotę 36.946,21 z ł . ,
2 tyt. wyk w podatku od nieruchomości osób prawnych na kwotę 2.114,00 zł.
1 tyt. wyk. w podatku od środków transportowych w osobach prawnych na kwotę 2.898,00 zł. 
Na koniec 2018r. wpłaty zaległości poszczególnych podatków wynoszą:
- podatek rolny, leśny i od nieruchomości osób fizycznych 81.061,52 zł
- podatek od środków transportowych osób fizycznych 6.372,80 zł.
W okresie od 01.01.2019 do 31.03.2019r. w łącznym zobowiązaniu pieniężnym osób 
fizycznych po otrzymaniu upomnień i wystawieniu tytułów wykonawczych wpłynęło 
20.895,48 zł. (zaległości), a w podatku od nieruchomości osób prawnych wpłynęło 
46.254,71zł. (Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania Uchwały Nr XLV/302/2017 Rady Miejskiej 
w Lipsku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu 
współpracy Miasta i Gminy Lipsko z organizacjami oraz podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 450 z późn. zm.)
Sprawozdanie przedstawił i omówił Pan Wojciech Krasiński -  podinspektor ds. zarządzania 
kryzowego, ochrony ludności.

Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań wyniosła 
63 721,02 zł. Sprawozdania z wykonania zadań publicznych określonych w umowach 
sporządzone zostały prawidłowo w terminie 30 dni od zakończenia ich realizacji. Współpraca 
poza finansowa objęła konsultacje Programu na rok 2019 i zaproszenie do udziału 
przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach komisji konkursowych. Burmistrz 
Miasta i Gminy Lipsko zaprosił osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się na członków 
komisji konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ww. ustawy. 
Deklarację woli udziału w komisjach konkursowych w sferach zadań publicznych 
wymienionych zgłosiła jedna organizacja pozarządowa. Celem konsultacji programu na rok 
2019 było poznanie stanowiska organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych 
w art. 3 § 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi 
działalność statutową na terenie miasta i gminy Lipsko w sprawie Projektu Programu 
a w szczególności poznania ich uwag, opinii i wniosków w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje rozpoczęły się 22 sierpnia 2018 roku 
i zakończyły 30 października 2018 roku. W terminie nie wpłynęły formularze z uwagami 
i opiniami do Programu. Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko po konsultacjach, celem 
zaakceptowania (podjęcia stosownej uchwały) przedstawi ostateczną wersję Programu 
Współpracy Miasta i Gminy Lipsko z Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami 
Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2019 rok Radzie Miejskiej. (Materiał 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
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Głosowano w sprawie:
Przyjęcie sprawozdania z wykonania Uchwały Nr XLV/302/2017 Rady Miejskiej 
w Lipsku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu 
współpracy Miasta i Gminy Lipsko z organizacjami oraz podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 450 z późn. zm.).
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne:
ZA (14)
Andrzej Barański, Mirosława Urszula Jabłońska, Cezary Krukowski, Jan Zbigniew Łepecki, 
Andrzej Łyjak, Roman Madejski, Włodzimierz Marian Marek, Włodzimierz Adam Misiak, 
Andrzej Nowak, Michał Hubert Patyk, Iwona Bożena Przepiórka, Łukasz Sajdak, Marian 
Szymczyk, Witold Józef Wypchło 
NIEOBECNI (1)
Marcin Lenart

8. Informacja na temat funkcjonowania Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług 
Komunalnych w Lipsku pod kątem gospodarki wodnościekowej, z uwzględnieniem 
stanu urządzeń sanitarno-wodociągowych oraz proponowanych cen wody i ścieków;

Informację przedstawił i omówił Pan Józef Sosnowski -  Dyrektor SZBUK w Lipsku. 
Samorządowy Zakład Budżetowy Usług Komunalnych w Lipsku jako jednostka 
organizacyjna Urzędu Miasta i Gminy Lipsko działająca w formie zakładu budżetowego 
realizuje zadania z zakresu użyteczności publicznej.
W 2018r SZBUK realizował następujące zadania:
- zaopatrzenie w wodę oraz oczyszczanie ścieków,
- administracja i utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych,
- konserwacja, remonty bieżące urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
- wykonanie usług w zakresie podłączeń odbiorców do urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych,
- instalacja wodomierzy,
- zaopatrzenie w energię cieplną oraz gaz bezprzewodowy,
- administracja i zarządzanie cmentarzem komunalnym,
- wywóz nieczystości stałych na rzecz podmiotów gospodarczych,
- wywóz nieczystości płynnych,
- inne usługi zlecone przez UMiG (remonty dróg , chodników ,usługi transportowe).
Podstawą gospodarki finansowej Zakładu był roczny plan finansowy obejmujący stan 
środków obrotowych na początek i koniec okresu sprawozdawczego, przychody własne, 
koszty działalności operacyjnej oraz koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych, 
podatek dochodowy. Na rok 2018 plan finansowy został ustalony Zarządzeniem nr 
2/KZ/2017r. z dn.10.10.2017 r. po zmianach wprowadzonych na podstawie pism: Znak: 
DFK.7001.1.2018 r. z dn.15.01.2018 r., DFK.7001.2.2018r. z dn. 14.03.2018 r., DFK.7001.3 
z dn. 03.04.2018r., DFK.7001.4.2018r. z dn. 23.05.2018 r., Zarządzeniem nr 7/KZ/2018 z 
dn.30.08.2018 r., Zarządzeniem nr 9/KZ/2018 z dn.15.10.2018 r., Zarządzeniem
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nr 10/KZ/2018 z dn.25.10.2018 r„ DFK.7001.5.2018 r. z dn.06.11.2018 r.,DFK.7001.6.2018 
r. z dn.21.12.2018 r. Za 2018 r. Zakład uzyskał przychody z działalności w wysokości 
6 192 509,22 zł, tj.; 101,29 % planu finansowego. Przychody Zakład zrealizował z tytułu: 
wpływów z usług 5 446 282,84 zł najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych w kwocie 
534 801,72 zł odsetek ustawowych 14 559,77 zł przychody z tyt. kosztów upomnień, 
egzekucyjnych, opłat komorniczych 2 329,41 zł wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 
,zwrot kosztów sądowych 5 310,47 zł pozostałych przychodów (rozwiązanie odpisów 
aktualizujących należności, 189 225,01 zł wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku, 
refundacja wynagrodzeń z UP) Inne zwiększenia - z tytuły zwolnienia z odprowadzenia 
nadwyżki środków 58 656,50 zł obrotowych. Przychody zwiększyła księgowana 
równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie 
w wysokości 489 186,90 zł. Z dotacji przedmiotowej zakład nie korzystał. Z dotacji celowej 
zakład nie korzystał. Ogółem koszty z działalności bez amortyzacji w 2018 r. wyniosły 
5 874 109,46 zł. i stanowiły 95,17% planu.
W dyskusji wzięli udział:
Roman Madejski (Ad Vocem) -  zwrócił się z zapytaniem, co w dalszej kolejności będzie 
robione „z osadem” z oczyszczalni ścieków?
Józef Sosnowski -  w odpowiedzi -  w dniu dzisiejszym jest obecnie wywożony.

9. Podjęcie uchwał:

a) Uchwały IX/59/2019 -w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i ścieków 
obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Lipsko;
Głosowano w snrawie:
Uchwały IX/59/2019 -w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i ścieków 
obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Lipsko;.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne:
ZA (14)
Andrzej Barański, Mirosława Urszula Jabłońska, Cezary Krukowski, Jan Zbigniew Łepecki, 
Andrzej Łyjak, Roman Madejski, Włodzimierz Marian Marek, Włodzimierz Adam Misiak, 
Andrzej Nowak, Michał Hubert Patyk, Iwona Bożena Przepiórka, Łukasz Sajdak, Marian 
Szymczyk, Witold Józef Wypchło 
NIEOBECNI (1)
Marcin Lenart 
Załącznik
Uchwała Nr IX/59/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta 
i Gminy Lipsko
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b) Uchwała IX/60/2019 - w sprawie zmian w Uchwale Nr 111/14/2018 Rady Miejskiej
w Lipsku z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
i Gminy Lipsko na lata 2019-2026;
Głosowano w sprawie:
Uchwały IX/60/2019 - w sprawie zmian w Uchwale Nr 111/14/2018 Rady Miejskiej w Lipsku 
z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 
Lipsko na lata 2019-2026;.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne:
ZA (14)
Andrzej Barański, Mirosława Urszula Jabłońska, Cezary Krukowski, Jan Zbigniew Łepecki, 
Andrzej Łyjak, Roman Madejski, Włodzimierz Marian Marek, Włodzimierz Adam Misiak, 
Andrzej Nowak, Michał Hubert Patyk, Iwona Bożena Przepiórka, Łukasz Sajdak, Marian 
Szymczyk, Witold Józef Wypchło 
NIEOBECNI (1)
Marcin Lenart 
Załącznik
Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie 
zmian w Uchwale Nr 111/14/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 10 grudnia 2018 r. 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2019-2026

c) Uchwala Nr IX/61/2019 - w sprawie wprowadzenia zmian Uchwały Budżetowej 
Miasta i Gminy Lipsko na rok 2019 Nr 111/15/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r.;

Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko Pan Jacek Wielorański 
Dokonano zwiększenia planu dochodów roku 2019 o kwotę 17.779zł, w tym:
- z tytułu zwrotu poniesionych przez Miasto i Gminę Lipsko kosztów rozgraniczenia 
nieruchomości będących własnością osób fizycznych w kwocie 2.250zł. Wydatek poniesiony 
w 2017r. zgodnie z art. 29 ust 3 i art. 30 ust 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz.U. z 2017r. poz. 2101 ze zm.),
- z tytułu odsetek za zwłokę od należności cywilnoprawnych przekazanych przez Urząd 
Skarbowy w kwocie 9.688zł,
- z tytułu dotacji celowej z budżety państwa na realizację zadania własnego gminy 
dotyczącego organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, 
w miejscu zamieszkania, świadczonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w kwocie 5.841zł.
Dokonano zwiększenia planu wydatków roku 2019 o kwotę 383.779zł, w tym wydatki 
bieżące zwiększono o kwotę 85.193zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 298.586zł. 
Środki na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:
- dotację podmiotową dla Stowarzyszenia „Przyjaciół Szkoły w Lipie Miklas” na 
dofinansowanie Punktu Przedszkolnego w kwocie 14.352zł. Środki przesunięto 
z zaoszczędzonych środków zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa systemu monitoringu 
wizyjnego w mieście i gminie Lipsko”.
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- wydatki z pomocy społecznej 5.841 zł, tj. w kwocie wprowadzonych dochodów ,
- koszty bieżące utrzymania stadionu miejskiego w Lipsku 15.000zł. Środki zostały 
przesunięte ze środków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne dotyczące wykonania kostki 
brukowej przy trybunie wschodniej stadionu miejskiego w Lipsku.
W ramach wydatków majątkowych dokonano wycofania z realizacji zadania inwestycyjnego 
pn. „Miasto i Gmina Lipsko -  zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie 
miejskim”. Środki w kwocie 250.404zł zostały przesunięte min. na wydatki zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa chodników na terenie miasta Lipska oraz na wydatki bieżące 
związane z zakupem nasadzeń drzew i krzewów. Zmniejszono plan wydatków zadania 
inwestycyjnego pn. „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w mieście i gminie Lipsko” 
o kwotę 15.000zł. Zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 
chodników na terenie miasta Lipska” do kwoty 716.000zł, tj. do kwoty najniższych kosztów 
po postępowaniu przetargowym. Źródłem pokrycia kwoty wydatków 366.000zł będą 
przychody budżetu z tytułu wolnych środków.

Głosowano w sprawie:
Uchwały Nr IX/61/2019 - w sprawie wprowadzenia zmian Uchwały Budżetowej Miasta i 
Gminy Lipsko na rok 2019 Nr III/l 5/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r.;.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne:
ZA (14)
Andrzej Barański, Mirosława Urszula Jabłońska, Cezary Krukowski, Jan Zbigniew Łepecki, 
Andrzej Łyjak, Roman Madejski, Włodzimierz Marian Marek, Włodzimierz Adam Misiak, 
Andrzej Nowak, Michał Hubert Patyk, Iwona Bożena Przepiórka, Łukasz Sajdak, Marian 
Szymczyk, Witold Józef Wypchło 
NIEOBECNI (1)
Marcin Lenart 
Załącznik
Uchwała Nr IX/61/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie 
wprowadzenia zmian Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2019 Nr 
111/15/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r,

d) Uchwała IX/62/2019 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019;
Projekt uchwały omówiła Pani Monika Chmielnicka -  inspektor ds. pracowniczych. 
społecznych i ewidencji działalności gospodarczej 
Głosowano w sprawie:
Uchwała IX/62/2019 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2019;.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
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Wyniki imienne:
ZA (14)
Andrzej Barański, Mirosława Urszula Jabłońska, Cezary Krukowski, Jan Zbigniew Łepecki, 
Andrzej Łyjak, Roman Madejski, Włodzimierz Marian Marek, Włodzimierz Adam Misiak, 
Andrzej Nowak, Michał Hubert Patyk, Iwona Bożena Przepiórka, Łukasz Sajdak, Marian 
Szymczyk, Witold Józef Wypchło 
NIEOBECNI (1)
Marcin Lenart 
Załącznik
Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca 
Uchwałę w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na rok 
2019;

10. Wnioski i zapytania sołtysów.

W dyskusji wzięli udział:
Wiesław Nobis -  Sołtys Sołectwa Babilon -  poruszył tematy związane z podłączeniem do 
kanalizacji sanitarnej wykonywanej na terenie sołectwa ;
Łukasz Sajdak - Sołtys Sołectwa Gołebiów -  zwrócił się o umieszczeni informacji dotyczącej 
obsługi urządzeń świetlnych na terenie Miasta i Gminy Lipsko z podaniem numeru telefonu 
alarmowego;
Jadwiga Podsiadła -  Sołtys Sołectwa Ratyniec -  złożyła podziękowanie dla Burmistrza o 
wykonanie drogi;
Jacek Wielorański w odpowiedzi na zapytania sołtysów:
1) Zapytanie Sołtysa Sołectwa Babilon
Analizując umowy dot. dofinansowania inwestycji dot. budowy kanalizacji sanitarnej -  
uruchomienie jej będzie możliwe dopiero po wykonaniu zadania w całości; to trochę jeszcze 
potrwa ponieważ jest związane z wykonaniem projektu zamiennego dla Lipy Miklas (były 
protesty mieszkańców). Jeśli chodzi o odpłatności za przyłączenie do posesji to każdy 
właściciel posesji we własnym zakresie ma obowiązek dokonać przyłącza. Nie ma 
obowiązku, że nasz podmiot będzie wykonywał przyłączenia; jeśli cena którą zaproponuje 
będzie atrakcyjna wówczas właściciele posesji mogą zlecić wykonanie. Każdy będzie płacił 
tyle ile faktycznie będzie wynosiła usługa. Jeśli chodzi o przepust -  to właściciel posesji nie 
głosili się do tut. Urzędu i nie wysunęli żadnych propozycji, wykonanie asfaltu na przepuście 
najprawdopodobniej zlecimy firmie aktualnie działającej na naszym terenie.
2) Prośba sołtysa Sołectwa Gołębiów 
Zamieścimy na stronie internetowej Urzędu informację.

11. Wolne wnioski.
Cezary Krukowski -  w jakim terminie mieszkańcy Babilonu, Lipy Krępy i Lipy Miklas mają 
dokonać przyłączy do kanalizacji sanitarnej?
Witold Józef Wypchło -  czy byłaby możliwość przyspieszenia położenia nakładki asfaltowej 
w południowej części Rynku za Lipskim centrum Kultury?
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Jacek Wielorański w odpowiedzi:
1) dot. terminu przyłączy
termin nie został jeszcze określony, w momencie jego określenia mieszkańcy zostaną 
powiadomieni;
2) dot. położenia nakładki
nakładka asfaltowa będzie wykonana w możliwie w jak najszybszym terminie, przed 
ułożeniem kostki na parkingach;
Roman Madejski -  pytania skierowane do Przewodniczącego -  1) dlaczego na stronie 
internetowej nie ma nagrań z obrad sesji Rady Miejskiej; 2) wniósł wniosek aby na 
posiedzeniach stałych Komisji Rady Miejskiej były udostępniane tablety tak jak na obradach 
sesji.
Andrzej Nowak -  pytanie do Starosty Lipskiego -  czy jest możliwość utworzenia punktu 
kasowego w Wydziale Komunikacji przy ul. Partyzantów?

Odpowiedzi na 1) pytanie udzielił informatyk Urzędu Miasta i Gminy Lipsko Pan Marcin 
Wojciechowski informując, że na stronie BIP jest przekierowanie na you tube, gdzie można 
obejrzeć od początku wszystkie nagrania z obrad dotychczas odbytych sesji.
Przewodniczący poinformował, że tablety zostaną udostępnione na posiedzenia Komisji. 
Andrzej Barański -  poruszył sprawę dotycząca wykonania przez MZDW starodroży drogi 
wojewódzkiej 747 w miejscowości Zofiówka, poinformował, że pismo wysłane przy 
współudziale Urzędu Miasta i Gminy zostało rozpatrzone negatywnie.
Jacek Wielorański -  w odpowiedzi poinformował, że sprawę wyjaśni, ponieważ zgodnie z 
kompetencjami jest to zadanie MZDW

12. Sprawy różne.
Jacek Wielorański -  swoją wypowiedź skierował do Starosty Lipskiego Pana Sławomira 
Smieciucha - poinformował, że jest zaniepokojony sytuacją, która wytworzyła się od 
początku kadencji, nie z winy Miasta i Gminy Lipsko. Zwrócił się z zapytaniem, dlaczego 
Pan Starostwa oceniając na sesji Rady Powiatu Radę Miejską w Lipsku użył obraźliwego 
słowa „hucpa”. Stwierdził, że na obradach sesji Rady Miejskiej w Lipsku nie miało miejsca 
takie zjawisko/ każdy ma prawo pytać, dyskutować, wypowiadać się na każdy temat. Nie 
zawsze sprawy są przyjemne, bywają też i trudne, które należy wysłuchać. Poprosił również 
Pana Starostę, by odniósł się do swojej wypowiedzi w radio, w której stwierdził, że „mówię 
nieprawdę” -  bo karetka specjalistyczna została zlikwidowana na wniosek Pana Starosty i 
Pani Dyrektor szpitala. Mówienie, że „Wojewoda Mazowiecki zlikwidował karetkę jest 
nieuprawnione”. Poprosił o udzielenie odpowiedzi na pytanie -  dlaczego od 1 kwietnia 2019 
r. nie ma karetki specjalistycznej i „ w którym momencie powiedziałem nieprawdę?”. Uważa, 
ze należy zakończyć taki sposób sprawowania władzy, „bo my jako Miasto i Gmina Lipsko 
chcemy współpracować, a co chwila dowiadujemy się o rzeczach, które są dla nas 
zaskoczeniem i nie są przyjemne”.
Sławomir Śmieciuch -  poinformował, że zachowa kolejność zadawanych pytań i do 
wypowiedzi Pana Burmistrza odniesie się na końcu. Jednocześnie poinformował, że 
przewidując pytania radnych Rady Miejskiej w Lipsku dotyczące karetki specjalistycznej, 
posłużył się przeglądarka internetową, w której znalazł wiele artykułów w tej sprawie.
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Pokrótce omówił je, cytując niektóre z nich. Według pozyskanych w ten sposób informacji 
wynika, że w całej Polsce likwidowane są karetki specjalistyczne, ponieważ Ministerstwo 
Zdrowia uważa, że lekarze specjaliście są potrzebni na SOR-ach, jak równie uchwalona 
ustawa w czerwcu 2018 o ratownictwie medycznym. W związku z tym Powiatowy Szpital w 
Lipsku nie jest odosobniony w kwestii likwidacji karetki specjalistycznej z lekarzem, jak 
również nie jest odosobniony w problemach służby zdrowia.
Zwrócił się do Pani Dyrektor Niny Siejko o przedstawienie interpretacji „kto powinien 
wystawiać karty zgonu” i miało to być rozesłane do wiadomości wszystkich gmin powiatu 
lipskiego. -  do godziny 18—tej akt zgonu wystawia POZ, po godzinie 18-tej lekarz nocny i 
świątecznej opieki zdrowotnej, czyli szpital.
Po kilkakrotnym przesłuchaniu nagrań z obrad sesji Rady Miejskiej w Lipsku uznał, że 
Państwo Radni uprawiali politykę lokalną, 2/3 czasu obrad sesji radni miejscy poświęcili na 
rozmowie na temat szpitala. Jako reprezentanci swoich lokalnych środowisk radni powinni 
przyjść na sesję rady powiatu, w której uczestniczyła Pani Dyrektor Szpitala i udzieliłaby 
odpowiedzi na zadane pytania i ustosunkowałaby się do wyrażonych przez Państwa 
wątpliwości. Poruszył temat dot. współpracy między Miastem i Gminą Lipsko a Starostwem 
Powiatowym -  stwierdził, że ze strony Starostwa Lipskiego, czynione są działania, które 
niosą pozytywny skutek na budżet Miasta i Gminy np. na dzień dzisiejszy wstrzymuje 
Dyrekcję Szpitala do podnoszenia opłat za wynajem lokali dla Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku. Odpowiadając na pytanie kto 
wnioskował o likwidację karetki specjalistycznej stwierdził, że pozytywnie zaopiniował 
wniosek Pani Dyrektor Szpitala Powiatowego w Lipsku Niny Siejko. Przed jego pozytywnym 
zaakceptowanie otrzymał zapewnienie od Pani Dyrektor że nie będzie w żadnym stosunku i w 
żadnym zakresie zmniejszało to bezpieczeństwa pacjentów. Pani Dyrektor poinformowała 
również, że występują problemy z obsadą w karetce specjalistycznej, często z tego powodu 
karetka nie może wyjechać.
Poinformował, że Szpital Lipski przez kilka kadencji nie otrzymywał dofinansowania z 
budżetu powiatu, w obecnej została podjęta decyzja o dofinansowanie trzech inwestycji (po 
wizycie w szpitalu pana Ministra Zdrowia); Pani Dyrektor wymieniła trzy inwestycje, które 
należy wykonać bez zbędnej zwłoki tj.:
1. zakup rentgena;
2. poradnia endokrynologiczna;
3. dostosowanie szpitala do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia -  obieg sterylizacji 

-  wykonanie min. dokumentacji
według wyliczeń niezbędne było zabezpieczenie kwoty 450 tys. zł i taka kwota została 
zabezpieczona w budżecie powiatu. W między czasie Pan Dyrektor poinformował, że po 
przeprowadzeniu analizy kwota jest zbyt duża i poprosił o je j zmniejszenie o 100 tys. zł, 
ponieważ dotacja Wojewody byłaby zmniejszona, nic nie powiedział o tym, żeby 100 tys. 
przeznaczyć na zakup urządzenia do masażu klatki piersiowej do karetki. W związku z tym 
środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku 
Resocjalizacji w Solcu (wpłynęło pismo od Dyrektora o zabezpieczenie środków na 
wynagrodzenia w wysokości 100 tys.).
Ustosunkował się do współpracy między Powiatem Lipskim a Miastem i Gmina Lipsko w 
zakresie inwestycji na terenie Miasta Lipsko, poinformował, że przy współpracy z
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Burmistrzem oraz Wójtami wypracowana została wspólna propozycja planu inwestycyjnego 
na lata 2019-2023. Stwierdził, również, że w momencie pojawienia się środków 
zewnętrznych na określoną inwestycję w wielkości 80%, taka inwestycja będzie priorytetową 
np. jest zaplanowana droga przez Szymanów, określona jako droga kryzysowa i będzie ona 
zrealizowana w roku bieżącym.
Ustosunkował się do wyrażenia na sesji Rady Powiatu używając słowa „hucpa” -  „nie 
powiedziałem o hucpie nazywając Radę Miejską (...), tylko że została odegrana hucpa, (...) 
bo najlepiej zadawać pytania za plecami osób, których nie ma”.
Stwierdził, że nie wyobraża sobie aby nie było współpracy, ona jest, można ją dostrzec przez 
pryzmat wielu spraw np. utworzenie ulicy przy szpitalu (grunt przy szpitalu zostanie 
wyremontowany i przekazany Miastu i Gminie); w budynku przy ul. Partyzantów jest 
planowane utworzenie Centrum Inicjatyw Społecznych, w którym będą mogły spotykać się , 
członkowie organizacji społecznych, stowarzyszeń działających na terenie Powiatu (np. Klub 
Seniora, Uniwersytet Trzeciego Wieku); to zadanie Powiat może wykonać tylko przy 
współpracy z Miastem i Gminą Lipsko. Wysunięty został pomysł o utworzenie spółdzielni, 
zakładów aktywności społecznej, dzięki którym zostałyby utworzone nowe miejsca pracy 
również dla osób niepełnosprawnych.
dot. utworzenia punktu kasowego w Wydziale Komunikacji przy ul. Partyzantów 
Stwierdził, że zostaną podjęte w przyszłości działania w celu uruchomienia płatności kartą 
płatniczą.
Podsumowując swoją wypowiedź Pan Sławomir Śmieciuch stwierdził, że Powiat Lipski jest 
otwarty na współpracę z Miastem i Gminą Lipsko. Wszystkim obecnym na obradach złożył 
najlepsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w 
Lipsku złożyli życzenia radosnych, pogodnych Świąt Wielkanocnych.

13. Zamknięcie obrad sesji.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Lipsku stwierdził, że porządek obrad został 
wyczerpany i dokonał zamknięcia obrad IX sesji Rady Miejskiej w Lipsku kadencji 
2018-2023.

Wiceprzewodniczący

Przygotowała: Iw ona K raw czyk  
Inspektor ds. obsługi rady m iejskiej

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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