
Rada Miejska w Lipsku

Protokół Nr X/2019

X Sesja w  dniu 30 m aja  2019
Obrady rozpoczęto 30 m aja  2019 o godz. 11:00, a zakończono o godz. 14:39 tego sam ego 
dnia.

W posiedzeniu w zięło udział 12 członków .

Obecni:

1. Andrzej Barański
2. M irosław a U rszula Jabłońska
3. Cezary K rukow ski
4. M arcin Lenart
5. Jan Z bigniew  Łepecki
6. Andrzej Łyjak
7. Rom an M adejsk i
8. W łodzim ierz M arian M arek
9. W łodzim ierz A dam  M isiak
10. Andrzej N ow ak
11. M ichał H ubert Patyk
12. Iw ona B ożena Przepiórka
13. Łukasz Sajdak
14. M arian Szym czyk
15. W itold Jó zef W ypchło

O godzinie 930 Radni wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Lipsko zapalili znicze na grobach 
zmarłych samorządowców na cmentarzu w Lipsku i Krępie Kościelnej.

I cześć obrad -  sesja uroczysta z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, 
który obchodzony jest na terenie całego kraju w dniu 27 maja.

Przewodniczący Rady Pan Marcin Lenart poprosił wszystkich o powstanie i wydał komendę 
wprowadzenia sztandaru Rady Miejskiej w Lipsku. Następnie został odśpiewany Hymn Polski.

Przewodniczący zwrócił się do obecnych na sesji o uczczenie minutą ciszy zmarłych 
samorządowców.

Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko Pan Jacek Wielorański w imieniu własnym 
i Przewodniczącego Rady i Radnych złożył życzenia wszystkim samorządowcom z okazji Dnia 
Samorządu Terytorialnego.

Pan Marcin Lenart przypomniał wszystkim zebranym, że Nagroda im. Mikołaja Oleśnickiego 
została ustanowiona Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV/307/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. nagrody 
maja formę honorową w postaci statuetki i dyplomu. Wzór określony został również wspomnianą 
Uchwałą. Każdego Roku Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipsku zwraca się do Dyrektorów szkół, 
instytucji kultury o wytypowanie swoich wychowanków do uhonorowania Nagrodą im. Mikołaja 
Oleśnickiego.

W roku 2019 zostali uhonorowani Nagrodą im. M ikołaja O leśnickiego za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnia, ochrony kultury, edukacji następujący 
uczniowie:
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Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lipsku 
Marcin Skaliński - uczeń Klasy III "B.

Uzyskuje celujące i bardzo dobre wyniki w nauce. Cechuje go wysoka kultura osobista. Odznacza się 
wzorową postawą uczniowską i koleżeńską. Wykazuje dążenia do samodoskonalenia poszerzając 
swoją wiedzę z różnych dziedzin nauki. Marcin jest tegorocznym finalistą konkursu przedmiotowego 
z historii zorganizowanego przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty.
Opiekun - Pani M onika Świergiel;

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Długowoli.

Olga Bąk - uczennica Klasy VIII

Olga dała się poznać jako uczennica, która zawsze wzorowo wypełnia obowiązki wynikające ze 
Statutu Szkoły. Dziewczynka prezentuje wysoką kulturę osobistą w szkole i poza nią, nigdy nie ulega 
szkodliwym wpływom, reprezentuje klasę i szkołę w konkursach, aktywnie uczestniczy w pracach na 
rzecz szkoły, klasy i środowiska. Zawsze służy pomocą kolegom, dba o bezpieczeństwo i zdrowie 
własne oraz innych osób. Olga szanuje i rozwija dobre tradycje szkoły, dba o kulturę życia 
codziennego, przejawia troskę o mienie szkoły, własność społeczną, indywidualną. Jej wielką pasją 
jest literatura, każdą wolną chwilę poświęca na czytanie wybranych pozycji literackich. Dziewczynka 
kocha przyrodę, uwielbia opiekować się zwierzętami, a w przyszłości chce studiować weterynarię. 
Olga jest zawsze punktualna i zdyscyplinowana, o wysokiej kulturze osobistej, odpowiedzialna za 
powierzone obowiązki. To przykład ucznia, który wzorowo traktuje obowiązki szkolne. Uczennica ta 
osiąga również bardzo dobre wyniki w nauce, co roku otrzymuje świadectwa z wyróżnieniem, 
uzyskuje najwyższe średnie ocen w klasie. Bierze udział w wielu konkursach przedmiotowych 
szkolnych i pozaszkolnych: plastycznych, ekologiczno-przyrodniczych, literackich i sportowych, 
osiągając pozytywne rezultaty.
Opiekun - Pani W ioletta Zięba;

Publiczna Szkoła Podstawowa im. im. Batalionów Chłopskich w Krepie Kościelnej 

Łukasz Niewadzi -  uczeń Klasy VIII a 

O siągnięcia :
1. laureat w powiatowym konkursie pt. „Drogi Polaków do niepodległości 1788—  1918”, 
organizowanym przez PSP w Solcu n. Wisłą;
2. wyróżnienie w literackim konkursie „Mój świat malowany słowem’' organizowanym przez 

LCK.
3. udział w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z matematyki OLIM PUS.
4. udział w rejonowym Konkursie Historycznym organizowanym przez M azowieckie 

Kuratorium Oświaty.
5. reprezentował szkołę w licznych konkursach przedmiotowych, artystycznych i ekologicznych.
6. wielokrotny laureat w konkursach szkolnych „Supermózg”.
Średnia ocen na zakończenie roku szkolnego 2017/2018: 5.4

Uczeń wzorowo wypełnia obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły. Zawsze 
punktualny i zdyscyplinowany, o wysokiej kulturze osobistej. Kulturalnie zachowuje się w 
szkole i poza nią. Okazuje szacunek innym osobom. Samodzielnie rozwija swoje 
zainteresowania i uzdolnienia ( szczególnie z historii). Potrafi korzystać z różnych dostępnych 
źródeł informacji. Systematycznie wzbogaca swoją wiedzę, która znacznie wykracza poza 
zakres materiału programowego.

Opiekun Pani Hanna Krukowska;

Publiczna Szkoła Podstawowa im. A.G. Bema w Lipsku 

Aleksandra Skalińska - uczennica Klasy VIII c.

Strona 2 z 12



Aleksandra Skalińska osiągnęła wiele sukcesów w drugim etapie edukacyjnym. W roku szkolnym 
2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018 otrzymała świadectwa z wyróżnieniem. Jest bardzo sumienną 
uczennicą, wzorowo wywiązuje się ze swoich obowiązków. Ola ustanowiła wyjątkowy rekord 
szkolny. Od czterech lat nie opuściła ani jednego dnia nauki. Rozwija swoje zainteresowania 
matematyczne, biorąc udział w konkursach matematycznych. Swoją przygodę z matematyką 
zaczynała od udziału w gminnym konkursie "Z MATEMATYKĄ NA TY", w którym zajęła drugie 
miejsce. Rok później otrzymała wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie "KANGUR 
MATEMATYCZNY" organizowanym przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Polskie 
Towarzystwo Matematyczne. W tym roku powtórzyła swój sukces, a wręczenie nagrody w postaci 
wyróżnienia odbędzie się w czerwcu. Ola nie tylko lubi rozwiązywać zadania matematyczne. 
Interesuje się również literaturą piękną. Jest wspaniałą czytelniczką. W ubiegłym roku szkolnym 
przeczytała 26 książek, dlatego nie dziwi fakt, że fascynacja literaturą zaowocowała udziałem w 
pierwszym etapie IY-ego Ogólnopolskiego Konkursu " WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW". Brała 
udział w konkursie literackim "Mój świat malowany słowem". Ola jest zaangażowana w pracę 
szkolnego wolontariatu w Samorządzie Uczniowskim. To wyjątkowe, bezinteresowne działania, które 
wspierają np. działania na rzecz dzieci z wadami serca. Sekcja współpracuje z Fundacją Siepomaga, 
Fundacją COR INFANTIS, a także z fundacją działającą na rzecz dzieci niewidomych i 
niepełnosprawnych "Pomóż i Ty" . Sukcesem tego zespołu, w którym pracuje, było również zajęcie 
I ego miejsca w konkursie na Najpiękniejszą i Najokazalszą Palmę Wielkanocną. Osiągnięcia 
Aleksandry zasługują na nagrodę. Przynoszą nam wszystkim satysfakcję, radość i dumę.
Opiekun - Pani Olga Patyk.

Patrycja Pawłowska - uczennica Klasy VIII
Patrycja jest wzorową, zaangażowaną w życie klasy, szkoły i środowiska uczennicą. Osiąga wysokie 
wyniki w nauce i sukcesy w konkursach recytatorskich. Przyczynia się do popularyzacji Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Lipsku w środowisku gminnym, powiatowym, regionalnym. Sukcesy Patrycji 
Pawłowskiej:
1. Laureatka XXXVI Małego Konkursu Recytatorskiego na szczeblu powiatowym, 13.03.2019r.
i reprezentowanie PSP w Lipsku w koncercie galowym XXXVI Małego Konkursu Recytatorskiego, 
Radom 16. 05. 2019 r.
2. Laureatka Konkursu Recytatorskiego „Kreować głosem” na szczeblu powiatowym,
Lipsko, 13.12.2018 r.
3. Wyróżnienie w XXXV Małym Konkursie Recytatorskim na szczeblu powiatowym,
Lipsko,14.03.2018 r.
4. Udział w XV Diecezjalnym Konkursie Pieśni I Poezji Patriotycznej „Kocham Moją Ojczyznę"
(II Etap Regionalny w 100-lecie Odzyskania Niepodległości)
5. Laureatka Konkursu Recytatorskiego „Kreować głosem" na szczeblu powiatowym,
Lipsko, 14.12.2017 r.
6. Wyróżnienie w I Regionalnym Konkursie Pieśni I Poezji Patriotycznej „Kocham moją Ojczyznę", 
Solec nad Wisłą, 03.03.2017 r.
7. Laureatka Konkursu Recytatorskiego „Kreować głosem” na szczeblu powiatowym,
Lipsko,14.12.2016r.
8. Laureatka Konkursu Recytatorskiego „Kreować głosem" na szczeblu powiatowym,
Lipsko,15.12.2015 r.
9. Pełnienie funkcji Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego w Publicznej Szkole Podstawowej 
im. A. G. Bema w Lipsku w latach 2016-2019 i realizacja wszystkich zadań wynikających ze Statutu 
oraz Planu Pracy Samorządu Uczniowskiego
10. Reprezentowanie szkoły i gminy poprzez występowanie jako recytatorka, konferansjerka w wielu 
akademiach i uroczystościach o zasięgu powiatowym w LCK - z okazji rocznic 
niepodległościowych, Święta Konstytucji 3 Maja, Święta Kwitnącej Wiśni, Dożynek itp.
11. Udział w I i II etapie „Turnieju wiedzy o przedsiębiorczości" w ramach projektu „Kreator 
Przedsiębiorczości" organizowanego przez lokalną grupę działania „Krzemienny Krąg"2018-2019 r.
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12. Udział w projekcie „ Zdolne Bestie" organizowanym przez lokalną grupę działania „Krzemienny 
Krąg" 2019 r.
13. Przynależność i aktywna działalność w XVI Drużynie Harcerskiej przy PSP w Lipsku.
Opiekun Pani Janina Bania;

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Woli Soleckiej.

Zuzanna Tom czyk -  uczennica Klasy VI

Zuzanna jest osobą ambitną, odpowiedzialną, sumienną i zawsze przygotowaną do zajęć.
Od klasy czwartej pełni funkcję przewodniczącej szkoły.
Będąc uczennicą naszej szkoły dała się poznać jako humanistka o artystycznej duszy. Wielokrotnie z 
sukcesami reprezentowała szkołę w Woli Soleckiej w konkursach recytatorskich, literackich, 
plastycznych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Jest w drużynie dziewcząt reprezentujących 
szkołę w mini piłce nożnej, z którą w obecnym roku szkolnym wywalczyła I miejsce w Finale 
Międzypowiatowym Ziemi Radomskiej.
Zuzia reprezentowała naszą szkolę jako laureatka Diecezjalnego Konkursu „Pieśni i Poezji 
Patriotycznej” w XI Pielgrzymce Rodziny Różańcowej do Sanktuarium w Wysokim Kole, gdzie 
wystąpiła z okazji uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 
Brała udział w Koncercie Patriotycznym w Kościele poklasztornym w Solcu nad Wisłą włączając się 
w obchody 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości
W obecnym roku szkolnym 2018/2019 reprezentowała z sukcesami szkołę w wielu konkursach m.in.: 
została laureatem "Małego Konkursu Recytatorskiego" na szczeblu powiatowym, i będzie 
reprezentować szkołę w Koncercie Laureatów Ziemi Radomskiej; 
została laureatem "Małego Konkursu Recytatorskiego" na szczeblu powiatowym, 
została laureatem konkursu recytatorskiego „Kreować głosem”;
zdobyła II miejsce w etapie rejonowym i wyróżnienie w Finale Diecezjalnego Konkursu Pieśni i 
Poezji Patriotycznej „Kocham Moją Ojczyznę;
zdobyła wyróżnienie w gminnym konkursie literackim „Listy do Ojczyzny”; 
reprezentowała szkołę w konkursie pożarniczym;
Zuzanna osiąga bardzo dobre wyniki w nauce i jest uczennicą, która zasługuje na uznanie.
Opiekun Pani Justyna Kiljan;

Zespół Taneczny ALPI z Lipskiego Centrum Kultury obecny skład zespołu: M aria Szewczyk,

W iktoria Kantor, Łucja Janicka; W iktoria Kręćka, M artyna K owalczyk, W iktoria Jabłońska,

Tatiana Kosno, Jadwiga Adam czewska, Amelia W ójcik, Gabriela Ścibisz, Zuzanna Ciosek.

Zespół taneczny Alpi istnieje od 20 lat, w zmiennym składzie utalentowanych tanecznie dzieci i 
młodzieży w wieku od 7 do 13 lat. Na przestrzeni tych lat zespół wychował kilka pokoleń młodych 
tancerzy. Wielokrotnie reprezentował miasto i gminę Lipsko na zawodach rangi ogólnopolskiej i 
regionalnej, gdzie jego członkowie zdobywali liczne nagrody i wyróżnienia. Tancerze Alpi 
uświetniają swoimi wystąpieniami szereg lokalnych imprez i wydarzeń kulturalnych. Formacja 
specjalizuje się w tańcach nowoczesnych: hip-hop, disco dance i modern jazz.
Do ostatnich zdobytych nagród należy zliczyć:
II miejsce na XXI Przeglądzie Twórczości Dziecięcej Lipsko 2017 
I miejsce na XXII Przeglądzie Twórczości Dziecięcej Lipsko 2018

Opiekun - Pani Anna Lidak.

W imieniu Radnych Statuetkę, dyplomy dla uczniów i podziękowania dla opiekunów wręczyli: 
Przewodniczący Rady M iejskiej - Pan Marcin Lenart, W iceprzewodniczący - Pan M ichał Patyk, 
Przewodniczący Stałych Kom isji Rady: Pan Barański Andrzej. W ypchło W itold, Łepecki Jan 
Zbigniew, Burm istrz M iasta i Gminy Lipsko - Pan Jacek W ielorański.
Na tym zakończono I część uroczystą sesji.

Strona 4 z 12



Przewodniczący ogłosił 20-minutową przerwę w obradach.

II cześć
3. Stwierdzenie kworum.

Przew odniczący R ady Pan M arcin Lenart stw ierdził kw orum  do podejm ow ania 
praw om ocnych uchw ał.
4. Przyjęcie Protokołu N r IX/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie Protokołu Nr IX/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r..
W yniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne:
ZA (11)
Andrzej Barański, Mirosława Urszula Jabłońska, Marcin Lenart, Andrzej Łyjak, Włodzimierz Marian 
Marek, Włodzimierz Adam Misiak, Andrzej Nowak, Michał Hubert Patyk, Łukasz Sajdak, Marian 
Szymczyk, Witold Józef Wypchło 
BRAK GŁOSU (1)
Jan Zbigniew Łepecki 
NIEOBECNI (3)
Cezary Krukowski, Roman Madejski, Iwona Bożena Przepiórka
5. Informacja Burmistrza M iasta i Gminy Lipsko na temat swojej działalności w okresie 
od 15 kwietnia 2019 r. do 30 maja 2019 r.
Informacja
1. 15.04.2019 r. -  sesja Rady Miejskiej w Lipsku;
2. 16.04.2019 r. -  wyjazd do Kozienic -  udział w konwencie wójtów, burmistrzów i prezydenta

Radomia;
3. 17.04.2019 r. -  wyjazd do warszawy -  rada techniczna dotycząca dokumentacji projektowanej 

budowy chodników wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej 747 w 
miejscowości Lipa Miklas;

4. 26.04.2019 r. -  wyjazd do Puław -  podpisanie aktu notarialnego utworzenia spółki;
5. 30.04.2019 r. -  udział w posiedzeniu Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipsku; - wyjazd do 

Radomia -  spotkanie z Panem Rafałem Rajkowskim -  marszałkiem Województwa 
mazowieckiego w sprawie inwestycji drogowych na terenie gminy Lipsko i pozyskania środków 
z budżetu województwa na inne inwestycje;

6. 3.05.2019 r. -  uroczyste obchody 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
7. 9.05.2019 r. -  udział w spotkaniu z przedstawicielami MZDW Oddział w Radomiu oraz Polskiej 

Spółki Gazowniczej- dotyczące wykonania przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego do nowo 
budowanych podmiotów; - wyjazd do warszawy na szkolenia dla wójtów, burmistrzów i 
prezydentów miast województwa mazowieckiego z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i 
zarządzania kryzysowego;

8. 10.05.2019 r. -  zakończenie kontroli przez RIO i podpisanie protokołu kontroli; - spotkanie z
przedstawicielami PGE Zwoleń w sprawie planowanych remontów sieci energetycznych na 
terenie Miasta i Gminy Lipsko; - odbiór drogi gminnej Ratyniec-Nowa Wieś;

9. 14.05.2019 -  wyjazd do Pionek — spotkanie Zarządu Konwentu Wójtów, Burmistrzów i
Prezydenta Radomia;

10. 17.05.2019 r. -  posiedzenie Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lipsku w budynku PPSP 
w Lipsku;
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11. 19.05.2019 r. -  udział i wręczenie nagród w XXV Festiwalu Folkloru i Twórczości 
Nieprofesjonalnej Powiśle w LCK w Lipsku;

12. 20.05.2019 r. -  udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Lipsku;
13. 21.05.2019 r. -  szkolenie dotyczące finansowania i pozyskiwania środków w Oświacie; - udział w 

posiedzeniu rady Społecznej SPZZOZ w Lipsku;
14. 22.05.2019 r. -  rozdanie nagród w konkursie plastycznym „Partycypacja w planowaniu 

przestrzennym”;
15. 23.05.2019 r. -  wyjazd do Warszawy -  spotkanie z Wojewodą dotyczące możliwości 

finansowania inwestycji na terenie gminy Lipsko;
16. 24.05.2019 r. -  wyjazd do Radomia -  podpisanie umowy o dofinansowanie przebudowy drogi 

gminnej Ratyniec-Nowa Wieś z TFOGR w kwocie 115.000 zł; - udział w uroczystym odbiorze 
nowego śladu drogi wojewódzkiej 747 od przeprawy mostowej na Wiśle do drogi krajowej 79; - 
spotkanie Zgromadzenia Wspólników Rady nadzorczej i Prezesa Zarządu Zakładu Usług 
Komunalnych w Lipsku Spółka z o.o.;

17. 25.05.2019 r. -  wyjazd do Czarnolasu -  udział w IX Czarnoleskiej Biesiadzie Abstynenckiej;
18. 27.05.2019 r. -  spotkanie z przedstawicielami GDDKiA w Zwoleniu i wykonawcy remontu drogi 

krajowej 79 w sprawie uzgodnienia czasowej organizacji ruchu w trakcie remontu od ul. 
Rotmistrza Pileckiego do ul. Kościuszki;

19. 28.05.2019 r. udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipsku; - spotkanie z 
przedstawicielami EURO-PARK W1SOSŁAN Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. -  dotyczące rozpoczęcia współpracy między samorządem a 
specjalną strefą i przedstawicielami;

20. 29.05.2019 r. -  spotkanie z przedstawicielami firmy INSTALBUT Rzeszów -  wykonawca 
kanalizacji sanitarnej Aglomeracji Lipsko dotyczące realizacji inwestycji.

Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
6. Informacja Burmistrza M iasta i Gminy Lipsko na temat złożonych interpelacji i zapytań 
w okresie od 15 kwietnia 2019 r. do 30 maja 2019 r.
Burmistrz udzielił odpowiedzi na zapytanie radnego Andrzeja Barańskiego dot. „Panie Burmistrzu 
podanie z prośbą o wykonanie remontu odcinka starego śladu drogi wojewódzkiej nr 747 w Zofiówce 
z dnia 07.01.2019r skierowane do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich sporządzone przez 
mieszkańców Zofiówki oraz Urząd Miasta i Gminy w Lipsku zostało przez MZDW załatwione 
odmownie ze wskazaniem ze remontem tych starodroży powinna zająć się gmina że te odcinki 
drogowe nie należą do MZDW. W związku z powyższym czy udało się ustalić kto jest 
odpowiedzialny i zobowiązany do utrzymania prawidłowej nawierzchni asfaltowej i remontu tych 
starodroży”
Odpowiedź:
„Z posiadanej przez Urząd Miasta i Gminy Lipsko wiedzy wynika, że teren, na którym znajdują się 
starodroża w msc. Zofiówka należy do zarządcy drogi wojewódzkiej. Ponowne pismo w 
przedmiotowej sprawie zostało skierowane do MZDW Rejon Drogowy radom, celem zajęcia 
stanowiska”.
Odpowiedź stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Uzupełniając powyższą odpowiedź Burmistrz poinformował, że teren o którym mowa była w 
zapytaniu radnego, stanowi własność Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i w związku z tym 
nie zwalnia właściciela z obowiązku w utrzymaniu przyzwoitego stanu. Będą wykonane prace 
udrażniające i porządkowe, uzupełnione również zostaną ubytki, jednakże docelowo nie będzie 
wykonana nakładka asfaltowa.
Burmistrz przedstawił obecną sytuację dotycząca przebudowy Rynku, ul. Kościuszki i ul Cichej. 
Poinformował, że po ogłoszeniu przetargu na wykonanie zadania, nagle firmy startujące do przetargu
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wycofają się i stwierdzą, że nie będą wykonywać zadania ponieważ im się to nie opłaci. Obecnie 
odbyło się spotkanie z Prezesem Naszej Spółki tj. Zakładem Usług Komunalnych w Lipsku, została 
też ustalona cena za jego wykonanie. Poprosił mieszkańców o cierpliwość.
W dyskusji wzięli udział:
Włodzimierz Marian Marek stwierdził, że są bardzo niepokojące głosy wśród mieszkańców sprawie 
przebudowy Rynku tj. „kiedy to zostanie zrobione”, J a k  to zostanie zrobione itp.” W zwiąż z tym 
zwrócił się z zapytaniem -  czy firmom, które wygrały przetarg (dwie firmy) wypłacono wadium czym 
też nie ? Według radnego, jeśli wygrały przetarg i wpłaciły wadium, to powinno ono zostać na koncie 
Urzędu.
Jacek Wielorański w odpowiedzi poinformował, że to zadanie zostanie wykonane w roku bieżącym. 
Jedyną uciążliwością na Rynku jest brak kostki. Będzie ogłoszony przetarg na zakup kostki na 
parkingi i kostki na ciągi piesze. Kolorystyka kostki będzie przedstawiała się następujące: kostka 
parkingowa kolor grafitowy, kostka na ciągi piesze -  odcienie szarości. Burmistrz zdaje sobie sprawę 
z niepokoju mieszkańców, jednakże wynikły sytuacje, które nie były zależne od Urzędu. Na pewno w 
roku bieżącym zadanie zostanie wykonane.
Radosław Winiarczyk -  Zastępca Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego. Środowiska i 
Mienia Komunalnego -  poinformowali, że dwie firmy zostały wezwane do wyjaśnienia ceny, 
ponieważ cena przez nich proponowana była rażąco niska i opiewała o 30 % mniej niż cena 
kosztorysu inwestorskiego, co zobowiązywało tut. Urząd do wezwania. Na wezwanie firmy nie 
udzieliły odpowiedzi, co powodowało, że oferta podlega odrzuceniu i w tym przypadku nie uprawnia 
do zatrzymania wadium. W związku z tym uruchomiliśmy procedurę „z wolnej ręki”, która polega na 
ogłoszeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, komu zleciliśmy wykonanie zadarnia. Prowadzone 
zostały negocjacje z naszą Spółką, ustalona została cena i w najbliższym czasie będzie podpisana 
umowa. Obecnie Spółka przygotowuje się do postępowania przetargowego w sprawie zakupu kostki. 
Witold Józef Wypchło -  zwrócił się z zapytaniem, skoro Spółka ma wykonywać układanie kostki na 
Rynku, czy w związku z tym będą nowe zatrudnienia w Spółce, ponieważ według jego posiadanej 
wiedzy w spółce nie są zatrudnieni brukarze. Zwrócił się z zapytaniem, dlaczego nie ma do chwili 
obecnej ogłoszonego przetargu na kostkę, skoro tut. Urząd miał wiedzę o wycofaniu się firmy z 
realizacji zadania? Pan Burmistrz obiecał, że do 22 czerwca będzie „zrobiony Rynek” .
Jacek Wielorański — uważa, że jako radny drugiej kadencji zdaje sobie sprawę z przebiegu procedury 
przetargowej do chwili jej zamknięcia. Jest to proces czasochłonny i do chwili jego zakończenia nie 
można podjąć działań kolejnych. Są to sprawy niezależne od Urzędu, postępowanie musi być zgodne z 
obowiązującym prawem z zachowanie wszelkich terminów, co niestety wydłuża całą procedurę. 
Ponownie zwrócił się o zrozumienie obecnej sytuacji, wszystko musi odbywać się na podstawie 
obowiązującego prawa. Spółka wykona podłoże, a fachowcy ułożą kostkę.
Witold Józef Wypchło -  przypomniał, że ta inwestycja trwa od poprzedniej kadencji, a przetarg na 
wykonie chodników był ogłoszony dopiero 18 marca br.; uważa, że przez okres zimowy można było 
przygotować procedurę przetargową.
Jacek Wielorański -  wykonane zostały najpierw nakładki asfaltowe, trudno bowiem jest układać 
kostkę w okresie zimowym, jak również wykonać parkingi. W chwili obecnej nie udzieli odpowiedzi 
dlaczego przetarg był ogłoszony 18 marca, ponieważ nie jest w posiadaniu szczegółowej wiedzy. 
Jednakże na pewno były ważne czynniki, które spowodowały, że dopiero w tym czasie został 
ogłoszony przetarg. Przypomniał, że w początkowej fazie na parkingach miał być położony asfalt, 
jednakże, ze względów estetycznych i środowiskowych , postanowiono wyłożyć parkingi kostką.
7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie M iasta i Gminy Lipsko 
za rok 2018;
Informację przedstawił i omówił Komendant Komendy Powiatowej Policji w Lipsku Pan Wojciech 
Brandt. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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8. Informacja na temat działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 
Lipsku na terenie M iasta i Gm iny Lipsko za rok 2018;
Informację przedstawił i omówił Komendant Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku Pan 
Tomasz Krzyczkowski.
9. Informacja na tem at realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz stan 
jednostek OSP na terenie M iasta i Gminy Lipsko za rok 2018;
Informacje przedstawił i omówił Komendant Miejsko-Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej w 
Lipsku Pan Jan Cyran. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.;
10. Informacja na tem at realizacji zadań z zakresu ochrony cywilnej, obronności i zarządzania 
kryzysowego na terenie M iasta i Gminy Lipsko za rok 2018
Informację przedstawił i omówił podinspektor ds. zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw 
obronnych Pan Wojciech Krasiński. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
11. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018;
Ocenę zasobów pomocy społecznej omówiła Pani Barbara Rutkowska -  Dyrektor Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku. Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego materiału. Ocena 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Glosowano w sprawie:
Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018;.
W yniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne:
ZA (12)
Andrzej Barański, Mirosława Urszula Jabłońska, Marcin Lenart, Jan Zbigniew Łepecki, Andrzej 
Łyjak, Włodzimierz Marian Marek, Włodzimierz Adam Misiak, Andrzej Nowak, Michał Hubert 
Patyk, Łukasz Sajdak, Marian Szymczyk, Witold Józef Wypchło 
NIEOBECNI (3)
Cezary Krukowski, Roman Madejski, Iwona Bożena Przepiórka
a) Wystąpienie Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku;
12. Podjęcie uchwał:
a) Uchwała Nr X/63/2019 - w sprawie zmian w Uchwale Nr III/l4/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z 
dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 
2019-2023;
Głosowano w sprawie:
Uchwała Nr X/63/2019 - w sprawie zmian w Uchwale Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 
10 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2019- 
2023;.
W yniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne:
ZA (12)
Andrzej Barański, Mirosława Urszula Jabłońska, Marcin Lenart, Jan Zbigniew Łepecki, Andrzej 
Łyjak, Włodzimierz Marian Marek, Włodzimierz Adam Misiak, Andrzej Nowak, Michał Hubert 
Patyk, Łukasz Sajdak, Marian Szymczyk, Witold Józef Wypchło 
NIEOBECNI (3)
Cezary Krukowski, Roman Madejski, Iwona Bożena Przepiórka
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Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr X/63/2019 rady M iejskiej w Lipsku z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w 
Uchwale Nr 111/14/2018 Rady M iejskiej w Lipsku z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie 
W ieloletniej Prognozy Finansowej M iasta i Gminy Lipsko

b) Uchwała Nr X/64/2019 - w sprawie wprowadzenia zmian Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy 
Lipsko na rok 2019 Nr III/l 5/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r.;
W yjaśnień udzielił Burm istrz Pan Jacek W ielorański.
Dokonano zwiększenia planu dochodów roku 2019 o kwotę 194.500zł, w tym:
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 5.000zł oraz z tytułu podatku 
leśnego od osób fizycznych w wysokości 6.OOOzł. Zwiększenia dokonano na podstawie przypisanych 
należności z tytułu w/w podatków lokalnych.
- z tytułu dotacji celowych z budżety państwa na realizację zadań własnych gminy dotyczących 
dofinansowania wypłat zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych w łącznej kwocie 58.500zł,
- z tytułu dotacji celowej od Marszałka Województwa Mazowieckiego na realizację zadania 

bieżącego pn.„ Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej OSP w Długowoli Pierwszej jako obiektu oraz 
miejsca publicznego pełniącego funkcje społeczno-kulturalne” w wysokości lO.OOOzł.
- z tytułu dotacji celowej ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z 
przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.„ Przebudowa drogi gminnej nr 190327W 
Nowa Wieś -  Ratyniec w km 0+000+970 dł. 970mb” w wysokości 115.000zł.
Dokonano zwiększenia planu wydatków roku 2019 o kwotę 194.500zł, w tym wydatki bieżące 
zwiększono o kwotę 250.500zł, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 56.000zł.
Środki na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:
- remonty dróg gminnych destruktem asfaltowym - 120.000zł,
- realizację zadania bieżącego pn. „Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej OSP w Długowoli Pierwszej 
jako obiektu oraz miejsca publicznego pełniącego funkcje społeczno-kulturalne” - 2 0 .OOOzł.
W związku z planowaną realizacją w/w zadania Miasto i Gmina Lipsko przeznaczy własne środki 
finansowe w wysokości lO.OOOzł, stanowiące 50% kosztów realizowanego zadania.
- dotację celową udzieloną w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na propagowanie działań związanych z ekologią i ochroną zwierząt oraz 
ochroną dziedzictwa przyrodniczego w wysokości 4.800zł. Źródłem pokrycia planowanego wydatku 
będą środki pochodzące z opłaty za korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych 
pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz przepisów szczególnych, 
przekazywanych przez Urząd Marszałkowski.
- wydatki z pomocy społecznej 58.500zł, tj. w kwocie wprowadzonych dochodów ,
- wydatki związane ze świętem „ Dzień Dziecka” -  7.OOOzł,
- koszty bieżące utrzymania stadionu miejskiego w Lipsku 45.OOOzł. Środki zostaną przeznaczone na 
naprawę systemu automatycznego nawadniania dolnej płyty boiska.
W ramach wydatków majątkowych dokonano wycofania z realizacji zadania inwestycyjnego 
pn. „Przebudowa wodociągu w Lipsku w ulicy Ogrodowej -  56.OOOzł. Zadanie będzie realizowane 
przez Zakład Usług Komunalnych w Lipsku Sp. z o.o.
Zmieniono klasyfikację budżetową wydatków zadania inwestycyjnego pn.„ Przebudowa drogi 
gminnej nr 190327W Nowa Wieś -  Ratyniec w km 0+000+970 dł. 970mb” z działu 600, rozdział 
60016 na dział 010, rozdział 01042, zgodnie z dyspozycją dysponenta środków dofinansującego 
zadanie.
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W dyskusji wzięli udział:
Włodzimierz Marian Marek zwrócił się z zapytaniem dotyczącym naprawy nawodnienia na stadionie 
-  czy firma, która wykonała usług otrzymała 100% zapłaty; jaka jest gwarancja; czy tylko poprzez 
proces sądowy możemy egzekwować zwrot zapłaconych środków poprzez proces sądowy?
Jacek Wielorański -  były dowody ukryte, w momencie kiedy nawodnienie przestało działać, zostały 
uwidocznione. Były wysyłane pisma do firmy, aby w ramach gwarancji dokonała naprawy. Do chwili 
obecnej brak jest odpowiedzi. Szczegółowej odpowiedzi udzieli Pan Sekretarz.
Artur Dygas -  stwierdził, że mimo kilku pism i wezwań do usunięcia usterki firma nie zareagowała.
W związku z tym nie można wyegzekwować naprawy gwarancyjnej. Zgodnie z zapisami umowy 
między Miastem i Gminą Lipsko a wykonawcą -  uprawniają nas do wyboru wykonawcy zastępczego, 
który naprawi usterki i to będzie dla nas podstawą do wystąpienia dla głównego wykonawcy do 
zwrotu poniesionych kosztów w ramach wykonawcy zastępczego. Sytuacja jest bardzo 
skomplikowania i czasochłonna, być może też finał jej zakończy się procesem sądowym. Zgodnie z 
umową będą naliczane kary umowne ok. 890 zł dziennie. Nadmienił, że główną wadą wykonawczą 
jest oszczędność na materiałach, które nie wytrzymały warunków atmosferycznych.
Głosowano w sprawie:
Uchwała Nr X/64/2019 - w sprawie wprowadzenia zmian Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy 
Lipsko na rok 2019 Nr III/l 5/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r.;.
W yniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne:
ZA (12)
Andrzej Barański, Mirosława Urszula Jabłońska, Marcin Lenart, Jan Zbigniew Łepecki, Andrzej 
Łyjak, Włodzimierz Marian Marek, Włodzimierz Adam Misiak, Andrzej Nowak, Michał Hubert 
Patyk, Łukasz Sajdak, Marian Szymczyk, Witold Józef Wypchło 
NIEOBECNI (3)
Cezary Krukowski, Roman Madejski, Iwona Bożena Przepiórka 
Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr X/64/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 maja 2019 r. w  sprawie 
wprowadzenia zm ian Uchwały Budżetowej M iasta i Gminy Lipsko na rok 2019 Nr 111/15/2018 
z dnia 10 grudnia 2018 r.

c) Uchwała Nr X/65/2019 - zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/191/2006 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 
27 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w 
Lipsku;
Głosowano w sprawie:
Uchwała Nr X/65/2019 - zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/191/2006 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 
czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w 
Lipsku;.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
Wyniki imienne:
ZA (12)
Andrzej Barański, Mirosława Urszula Jabłońska, Marcin Lenart, Jan Zbigniew Łepecki, Andrzej 
Łyjak, Włodzimierz Marian Marek, Włodzimierz Adam Misiak, Andrzej Nowak, Michał Hubert 
Patyk, Łukasz Sajdak, Marian Szymczyk, Witold Józef Wypchło 
NIEOBECNI (3)
Cezary Krukowski, Roman Madejski, Iwona Bożena Przepiórka
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Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr X/65/2019 Rady M iejskiej w Lipsku z dnia 30 maja 2019 r. zm ieniająca Uchwałę 
Nr XXVI/191/2016 Rady M iejskiej w Lipsku z dnia 27 czerwca 2016 r. w  sprawie nadania 
Statutu M iejsko-Gm innem u O środkowi Pom ocy Społecznej w Lipsku

13. W nioski i zapytania sołtysów.
W dyskusji wzięli udział:
Teresa Szymczyk sołtys Sołectwa Helenów - zwróciła się z prośbą do Burmistrza o podjęcie działań 
w sprawie nowo wybudowanej drogi, na której obecnie rozkrusza się asfalt; poruszyła sprawę wywozu 
śmieci wielkogabarytowych, opony oraz poremontowych, których pracownicy AJAX-u nie chcą 
wywozić informując, że mieszkańcy powinni to robić sami; poruszyła również sprawę dot. budowy 
wodociągu w miejscowości Helenów, stwierdzając, że w niektórych miejscach jest wykonanych w 
pasie drogowym, są to miejsca nieutwardzone, w czasie opadów deszczu powstaję błoto, które stanowi 
zagrożenie bezpieczeństwa życia (szczególnie na zakręcie).
Anna Smagieł-Romanowska Sołtys Sołectwa Długowola Pierwsza -  złożyła podziękowanie dla 
Burmistrza dla współfinansowanie projektu w ramach którego została wyposażona świetlica.
Radosław Lisowski Sołtys Sołectwa Walentynów -  zwrócił się z zapytaniem czy odcinki 190/305 o 
długości 1850 mb i 190/308 o długości 820 mb są przewidziane do wyrównania destruktem, ponieważ 
mieszkańcy twierdzą, że mieli obiecane iż w najbliższym czasie będzie wyremontowane. Zwrócił się z 
zapytaniem czy zostały podjęte przez Pana Wojewodę czynności przekazujące działki pod drogę przez 
miejscowość Daniszów? Zapytał również, czy Miasto i Gmina występowała do Wojewody o 
przekazanie działki ok. 4 ha znajdującej się przy drodze krajowej, z jego informacji wynika, że będzie 
to działka na sprzedaż i w miesiącu czerwcu zostanie na nią ogłoszony przetarg.
Jacek Wielorański -udzielił odpowiedzi na zadane pytania: 
dot. odbioru odpadów;
- tego typu odpady, jak  opony, poremontowe mieszkańcy powinni sami przywozić do PSZOK -  u. 
dot. drogi w Helenowie;
Ponownie wystąpimy do Pana Wójta Tarłowa by wyegzekwował od wykonawcy pogwarancyjną 
naprawę;
dot. wodociągu w Helenowie
- sprawa zostanie przekazana do Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Lipsku 
dot. działek w Daniszowie
Burmistrz poinformował, że udzieli informacji na następnych obradach sesji ponieważ musi 
szczegółowo zapoznać się z przedstawionymi sprawami;

15. Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Pan Marcin Lenart udzielił głosu Panu Ryszardowi Skwarek -  

Prezesowi Zakładu usług Komunalnych Spółka z o.o. w Lipsku, który przedstawił się i omówił 
pokrótce swoją karierę zawodowa i osobistą.

Następnie Przewodniczący udzielił głosu Panu Krzysztofowi Seweryn zam. Krępa Górna, 
który zwrócił się do Rady o wyjaśnienie sprawy dotyczące petard i fajerwerków w miejscowości 
Krępa Górna w działającym tam domu weselnym

Zarówno Przewodniczący Rady i Burmistrz Miasta i Gminy stwierdzili, że zostaną podjęte 
działania zmierzające do wyjaśnienia zaistniałych sytuacji.

Włodzimierz Kuna - Mieszkaniec miasta Lipsko zwrócił się do rady Miejskiej i Burmistrza o 
podjęcie działań zmierzających wyeliminowane segregacji odpadów komunalnych, mające miejsce 
przy jego posesji. Stwierdził, że segregacja powoduje nieprzyjemny zapach, jak również pojawienie 
się gryzoni (szczurów na jego posesji).
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Przewodniczący Rady i Burmistrz poinformowali, że sprawa zostanie wyjaśniona w możliwe 
najszybszym terminie.
16. Zamknięcie obrad sesji.
Przew odniczący R ady M iejskiej w  Lipsku stw ierdził, że porządek obrad został w yczerpany 
i dokonał zam knięcia obrad X sesji Rady M iejskiej w  Lipsku kadencji 2018-2023.

Przewodniczący

Przygotowała: Iwona Krawczyk  
Inspektor ds. obsługi rady miejskiej

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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