
Rada Miejska w Lipsku

Protokół Nr XIV/2019

XIV Sesja w dniu 13 sierpnia 2019
Sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek Burmistrza M iasta i Gminy 

Lipsko z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie konieczności podjęcia uchwały w sprawie zmian 
uchwały Nr X X X /217/2016 w sprawie zmiany regulaminu wynagrodzeń nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko. 
Wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Obrady rozpoczęto 13 sierpnia 2019 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 09:33 tego samego 
dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 10 członków. 

Obecni:

1. Andrzej Barański
2. Mirosława Urszula Jabłońska
3. Cezary Krukowski
4. Marcin Lenart
5. Jan Zbigniew Łepecki
6. Andrzej Łyjak
7. Roman M adejski
8. Włodzimierz Marian M arek
9. Włodzimierz Adam Misiak
10. Andrzej Nowak
11. Michał Hubert Patyk
12. Iwona Bożena Przepiórka
13. Łukasz Sajdak
14. Marian Szymczyk
15. Witold Józef W ypchło

Udział w sesji wzięli:

1. Artur Dygas -  Sekretarz M iasta i Gminy Lipsko;
2. Anna W oźniak -  Skarbnik M iasta i Gminy;
3. Mirosław Łojek -  inspektor ds. edukacji UMiG;
4. Radosław W iniarczyk -  Zastępca Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego, 

Środowiska i M ienia Komunalnego UMiG;

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

1. Otwarcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Pan Marcin Lenart dokonał otwarcia obrad sesji witając wszystkich 
obecnych.



2. Stwierdzenie kworum.

Na podstawie przedstawionej listy obecności Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipsku Pan 
Marcin Lenart stwierdził kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.

3.Uchwała Nr XIV/76/2019 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/217/2016 w sprawie 
regulaminu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach  
prowadzonych przez M iasto i Gminę Lipsko;
Wyjaśnień do projektu udzielił Pan M irosław Łojek informując, że w związku z nowelizacją 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela polegającą na ujednoliceniu dodatku 
funkcyjnego z tytułu sprawowania wychowawcy klasy lub nauczyciela opiekującego się 
oddziałem przedszkolnym w  minimalnej kwocie 300 zł. Dotychczas była ona zróżnicowana 
i uzależniona od liczby dzieci w oddziale.

Cezary Krukowski -  czy w związku z nowelizacją ustawy zostały przekazane środki na ten 
cel?
Mirosław Łojek -  po rozmowie z Panią Skarbnik uzyskałem informację, że do budżetu nie 
wpłynęły z tego tytułu żadne środki.

Głosowano w sprawie:
Uchwały Nr XIV/76/2019 w  sprawie zmiany uchwały nr X X X /217/2016 w  sprawie 
regulaminu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez M iasto i Gminę Lipsko;.

Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, W STRZYM UJĘ SIĘ: 0, BRAK G Ł O S U :, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:
ZA (10)
Andrzej Barański, Cezary Krukowski, Marcin Lenart, Jan Zbigniew Łepecki, Andrzej Łyjak, 
Andrzej Nowak, Iwona Bożena Przepiórka, Łukasz Sajdak, Marian Szymczyk, Witold Józef 
Wypchło 
NIEOBECNI: (5)
Mirosława Urszula Jabłońska, Roman Madejski, W łodzimierz M arian Marek, W łodzimierz
Adam Misiak, Michał Hubert Patyk
Załącznik

Uchwała Nr XIV/76/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie 
zmiany uchwały nr XXX/217/2019 w sprawie regulaminu wynagrodzeń nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko

5. Sprawy różne.

W dyskusji wzięli udział:
Andrzej Barański zwrócił się z prośbą o interwencję do M azowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich i Autostrad o podjęcie działań w celu usunięcia uschniętych drzew na drodze 
747 w miejscowości Zofiówka. Prośba o usunięcie drzew była zgłaszana w miesiącu maju. 
Sprawa jest o tyle pilna z uwagi na zmieniające się warunki atmosferyczne powodujące burze, 
co może spowodować obaleniem się drzew na jezdnię, co stanowi zagrożenie bezpieczeństwa 
dla użytkowników.



Iwona Bożena Przepiórka -  z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców prosi o udzielenie 
odpowiedzi, która firma będzie wywoziła nieczystości, czy kwota za wywóz nieczystości 
wzrośnie oraz czy mieszkańcy otrzymają harmonogram częstotliwości wywożenia śmieci? 
Witold Józef W ypchło -  poprosił o interwencję:
1) w sprawie w ykoszenia poboczy na ul. Turystycznej, która miała być wizytówką miasta, 

a przez cały sezon nie została wykoszona trawa;
2) na ul. Soleckiej na wysokości ul. Armii Krajowej ustawione są znaki drogowe; 

Stowarzyszenie „Krzemienny Krąg” ustawił swoje znaki, na których strzałki są 
wyrysowane w  odwrotnych kierunkach niż na znakach ustawionych przez zarząd dróg. 
Powoduje to dezorganizację ruchu; rozmawiał w tej sprawie z przedstawicielem 
Stowarzyszenia, jednakże do chwili obecnej nie ma żadnej reakcji;

3) uprzątnięcie skrzyżowania ul. Soleckiej z ul. Klonową -  po ostatniej burzy nagromadziło 
się dużo nieczystości;

Jan Zbigniew Łepecki zwrócił się z zapytaniem co zostało zrobione w sprawie wywróconego 
przystanku w miejscowości Władysławów, o którym informował na sesji w  miesiącu 
czerwcu?
Cezary Krukowski -  poruszył sprawę organizacji pracy przy budowie kanalizacji 
w miejscowości Lipa M iklas; zainteresowanie mieszkańców budzi fakt, iż pracują tylko dwaj 
robotnicy, czy dalsza część zadania będzie wykonywana przez obecną firmę, czy też 
zatrudniona zostanie inna?
Iwona Bożena Przepiórka -  zwróciła się z zapytaniem do kogo mieszkańcy mają zgłaszać 
informację na temat bezdomnych psów?
Andrzej Nowak -  czy będzie możliwość wykonania ogrodzenia na placu zabaw 
w Daniszowie, postawienia ławeczki i kosza na odpady?
Andrzej Barański -  w jakim  okresie czasu zostaną uruchomione strefy aktywności w Krępie 
Kościelnej?

Odpowiedzi na poruszane sprawy udzielił Artur Dygas -  Sekretarz M iasta i Gminy Lipsko 

dot. usunięcia uschniętych drzew w miejscowości Zofiówka
wystosujemy pismo o podjęcie działań w celu jak  najszybszego usunięcia uschniętych drzew; 
dot. wywożenia odpadów komunalnych
na dzień dzisiejszy zgodnie z planami wszystko wskazuje na to, że od września 2019 r. 
odpady komunalne będą odbierane przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lipsku; 
nie ma żadnych informacji na temat planowanych podwyżek za wywóz nieczystości, jednakże 
należy zaznaczyć, że została zmieniona ustawa i trudno jest przewidzieć jakie będą skutki 
finansowe tej zmiany. Harmonogramy wywozu nieczystości będą wykonane w momencie 
przejęcia wykonania zadania przez ZUK Sp. z o.o. w  Lipsku, o czym mieszkańcy zostaną 
niezwłocznie powiadomieni; 
dot. wykoszenia poboczy na ul. Turystycznej
zostanie wystosowane pismo do Zarządu Dróg W ojewódzkich o realizację wykonania 
zadania;
dot. znaków na ul. Soleckiej na wysokości ul. Armii Krajowej
zwrócimy się do Przedstawiciela Stowarzyszenia „Krzemienny Krąg” o wyjaśnienie sprawy 
i ewentualne usunięcie znaków;
dot. wywróconego przystanku w miejscowości Władysławów
bardzo dużo pracy do wykonania i brak siły natury ludzkiej powoduje, że niektóre zadania są 
niewykonane, jednakże postaramy się, aby w możliwie jak  najszybszym czasie wykonać 
zadanie;



dot. budowy kanalizacji w  Lipie Miklas
obowiązuje umowa z głównym wykonawcą; termin wykonania zadania upływa z dniem 
31 października 2019 r.. Jeśli wykonawca nie wywiąże się z umówionego terminu musi liczyć 
się z konsekwencjami kar umownych;
uzupełnienia wypowiedzi dokonał Radosław W iniarczyk -  Zastępca Kierownika Referatu 
RGS informując, że budowę przeprojektowanego odcinka o długości 900 mb będzie 
wykonywała inna firma;
Cezary Krukowski -  dlaczego mieszkańcy nie mogą się podłączyć do już  wybudowanego 
odcinka kanalizacji?
Radosław W iniarczyk -  jest taka ewentualność rozważana, jednakże kontrakt i umowa 
nie przewidują częściowego odbioru, co wiąże się z gwarancją na całość wykonanego zadania 
zgodnie z obowiązującą umową;
Cezary Krukowski -  jeśli będzie poślizg w odbiorze liczony w latach, to wszyscy będą 
czekali na odbiór całościowy inwestycji?
Radosław W iniarczyk -  wszyscy mamy nadzieję, że zadanie zostanie wykonane zgodnie 
z obowiązującą umową do dnia 31 października br.; jest to inwestycja dofinansowywana i nie 
ma takie możliwości, aby ją  przeciągać, gdyby ewentualnie zaistniała taka sytuacja wówczas 
należałoby się zastanawiać o odbiorze częściowym;
Radosław W iniarczyk udzieli odpowiedzi dotyczących: 
dot. ogrodzenia placu zabaw w Daniszowie
istnieje możliwość wykonania ogrodzenia w roku bieżącym, jeśli będą wolne ławeczki 
również zostaną postawione, łącznie z koszem na odpady; 
dot. montażu stref aktywności
do końca października br. w zaplanowanych miejscowościach zostaną zamontowane;
6. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipsku stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany 
i dokonał zamknięcia obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Lipsku kadencji 2018-2023

Przewodniczący 
Rady I >sku

Przygotował: A rtur D ygas  
Sekretarz M iasta i G m iny Lipsko

Przygotowano przy pomocy program u eSesja.pl


