
Protokół XXXVII/2017 
sesji Rady Miejskiej w Lipsku 

kadencji 2014-2018 
odbytej w dniu 24 kwietnia 2017 r. 

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko 
w godzinach 10°°- l l 15

Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych, obecnych 13. Nieobecni usprawiedliwieni: 
Gozdur Marian, Łepecki Jan Zbigniew (lista obecności stanowi załącznik do niniejszego 
protokółu).

Udział w sesii wzięli:
1. Jacek Wielorański -  Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko;
2. Mariola Szymczyk -  Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko;
3. Artur Dygas -  Sekretarz Miasta i Gminy Lipsko;
4. Anna Woźniak -  Skarbnik Miasta i Gminy Lipsko;
5. Grzegorz Kusio - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Środowiska i Mienia 

Komunalnego UMiG;
6. Józef Sosnowski -  Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego Usług 

Komunalnych w Lipsku, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Lipsku;
7. Władysław Bajkowski -  Redaktor Naczelny „Twojego Radia Lipsko”;
8. Izabela Ronduda -  Dyrektor Lipskiego Centrum Kultury;
9. Barbara Rutkowska -  Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

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

Zdrowotnej w Lipsku;
11. Maria Marek -  Dyrektor Przedszkola Publicznego Samorządowego w Lipsku;
12. Ewa Sołtysiak -  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Soleckiej;
13. Anita Wróbel -  Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Długowoli;
14. Grażyna Kulpińska -  Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej;
15. Sołtysi z terenu Gminy Lipsko.
Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

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

Przewodniczący przedstawił treść wniosków Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko 
o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji tj.: 
do nkt. 8 podpunktów:
2) zmieniającej uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania 

nieruchomości gruntowych i lokali oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy 
niż trzy lata;

3) udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu;
Przewodniczący poddał pod głosowanie wnioski według kolejności.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli wniosek oznaczony numerem 2).
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli wniosek oznaczony numerem 3).
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli do realizacji następujący porządek obrad:

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

2017 r. do 24 kwietnia 2017 r.



4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Omówienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016.

1) Wystąpienie Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku;
2) Dyskusja.

6. Omówienie rachunku zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej w Lipsku za rok 2016.
1) Wystąpienie Kierownika;
2) Wystąpienie Przewodniczącej Rady Społecznej SPZPOZ;
3) Podjęcie uchwały

7. Omówienie sprawozdania z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za rok 2016;
1) Wstąpienie insp. ds. kadrowych i pracowniczych
2) Dyskusja

8. Podjęcie uchwał w sprawie
1) zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2017;
2) zmieniającej uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania 

nieruchomości gruntowych i lokali oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 
trzy lata;

3) udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu.
9. Wnioski i zapytania sołtysów.
10. Wolne wnioski.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad sesji.

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

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

Ad. 3.
Informację na temat swojej działalności w okresie od 27 marca 2017 r. do 24 kwietnia 

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

Ad. 4.

Włodzimierz Misiak -  czy jest możliwość poszerzenia skrzyżowania ul. Zwoleńska -  1 Maja
0 lewoskręty?
Andrzej Nowak -  czy istnieje możliwość przedłużenia chodnika od ARC GAZ-u w ramach 
przebudowy drogi wojewódzkiej 79?
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko Pan Jacek Wielorański.
1. doł. przebudowy skrzyżowania ul. Zwoleńska-1 Maja
Generalna Dyrekcja Zarządu Dróg Oddziału Mazowieckiego nie jest zainteresowana 
przebudową skrzyżowania o lewoskręty ponieważ nie ma takiej możliwości -  brak jest 
nieruchomości na poszerzenie, jednakże ma się pojawić dodatkowa sygnalizacja pionowa
1 pozioma oraz zmiana przejść dla pieszych i położona nowa nakładka na wzmocnienie 
nawierzchni.
2. dot. przebudowy drogi 79
Przebudowa drogi będzie wykonana od Lipska do granicy województwa mazowieckiego, 
skrzyżowanie z drogą powiatową, wykonanie chodników do września 2017 r.



Ad. 5.

1 )
Pani Barbara Rutkowska -  Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Lipsku omówiła i przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2016. Stwierdziła, 
że ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla gminy Lipsko obejmuje dane uzyskane 
z Urzędu Miasta i Gminy Lipsko, Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku i dane, które zebrane 
zostały na podstawie badań własnych.

Uzyskane dane pozwoliły na wyłonienie następujących wniosków:

1. W perspektywie długoterminowej przewiduje się dalsze zmniejszenie liczby ludności 
miasta Lipsko, podobnie jak i całej gminy. Spowodowane to jest zmniejszeniem 
współczynnika zawierania małżeństw, spadkiem urodzeń dzieci oraz odpływ ludzi młodych 
do szkół i pracy.

2. Po aktualnych problemach związanych z bezrobociem, przewiduje się, że w niedługim 
czasie problemy ludności ze znalezieniem pracy zmniejszą się, kiedy mniej liczne grupy 
wiekowe ludności w wieku przedprodukcyjnym osiągną wiek produkcyjny, a najliczniejsza 
grupa ludności w wieku produkcyjnym będzie klasyfikować się w grupie wieku 
poprodukcyjnego i przejdzie na emerytury.

3. Zauważalny staje się proces starzenia społeczeństwa. Stan taki niesie za sobą potrzebę 
zwiększenia dostępności do świadczeń pomocy społecznej i do służby zdrowia. Decyduje to
0 konieczności rozwoju opieki zdrowotnej na terenie miasta i gminy Lipsko. Rozwój ten 
mógłby się przekładać na pozyskiwanie w Lipsku fachowej kadry medycznej 
wyspecjalizowanej w problematyce geriatrycznej.

4. Coraz większa liczba seniorów po przejściu na emeryturę nadal aktywnie chce spędzać 
czas. Brak jest odpowiednich form do dalszego rozwijania ich potencjału intelektualnego
1 aktywnego spędzania czasu.

5. Dodatkowo zwiększanie odsetka ludności starszej powinno zaowocować utworzeniem dla 
tych mieszkańców domu spokojnej starości, dziennego domu pobytu lub ośrodka wsparcia, 
w którym zatrudniona będzie fachowa pomoc psychologiczna, medyczna i socjalna.

6. Najczęstszymi powodami ubiegania się o świadczenia z zakresu pomocy społecznej 
są ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo- 
wychowawczych.

7. Podjęcie działań zmierzających do pobudzenia wzrostu liczby urodzeń -  alternatywą może 
stać się program pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

8. Zwiększenie zasobów kadrowych Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez zatrudnienie 
psychologa do prowadzenia terapii psychologicznej z rodzinami i osobami samotnymi. 
Stwierdziła, że wysunięte wnioski należy traktować jedynie jako wytyczne, które powinny

podlegać modyfikacjom w zależności od pojawiających się potrzeb i nowych możliwości, 
przede wszystkim finansowych.

2)
W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni przyjęli ocenę zasobów pomocy społecznej 

za rok 2016, nie zgłaszając żadnych uwag.
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Ad. 6.
1)
Pani Wanda Gozdur -  Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w Lipsku omówiła rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.
2)
Mariola Szymczyk -  Przewodnicząca Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku, poinformowała, że w dniu 3 kwietnia 2017 r. 
na posiedzeniu Rady, członkowie pozytywnie zaopiniowali przedstawiony rachunek zysków i 
strat za rok 2016 i wysuwają wniosek do Rady Miejskiej w Lipsku o pozytywnie zaopiniowanie 
sprawozdania.
3)

W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
rachunku zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
w Lipsku, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr XXXVII/272/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 24 kwietnia 2017 r. 
w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku

Ad. 7.
Sprawozdanie z realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016 przedstawiła 
i omówiła Pani Monika Chmielnicka -  insp. ds pracowniczych, społecznych i ewidencji 
działalności gospodarczej. Stwierdziła, że źródłem finansowania zadań zawartych w programie 
są środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych. W roku 2016 skontrolowano 11 punktów prowadzących sprzedaż napojów 
alkoholowych; Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych w 2016 r. odbyła 
12 posiedzeń i rozpatrzyła 14 wniosków; kontynuowana była działalność profilaktyczna 
informacyjna i edukacyjna w zakresie wspomagania młodzieży w utrzymaniu abstynencji, 
wdrażano programy profilaktyczne, preferujące postawy i umiejętności służące zdrowemu 
i trzeźwemu życiu.

Przewodniczący Rady Pan Jacek Zając poddał pod głosowanie przedstawione 
sprawozdanie. W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni pozytywnie zaopiniowali 
przedstawiony materiał.(Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad. 8.
1 )

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 omówił Burmistrz 
Miasta i Gminy Lipsko Pan Jacek Wielorański.
Poinformował, że: zwiększono plan dochodów z tytułu przyznanego grantu w ramach projektu: 
„Partycypacja w planowaniu przestrzennym” o kwotę 15.382zł., zgodnie z zawartą umową 
nr POWR.02.19.00-00-KP07/17/7’ z „Grantodawcą”. Równocześnie zwiększono o w/w kwotę, 
plan wydatków bieżących związanych z planowaną procedurą planistyczną uchwalenia 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zadanie w 100% sfinansowane 
środkami Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu „ Partycypacja 
w planowaniu przestrzennym” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
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W ramach wydatków majątkowych wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn.:
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lucjanów”. Środki w wysokości 430.000zł. 
zaplanowano przeznaczyć na wykonanie dokumentacji projektowej oraz na roboty budowlane. 
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Leopoldów”. Środki w wysokości 23.953zł. 
zaplanowano przeznaczyć na wykonanie dokumentacji projektowej.
„Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 747 przy ulicy Papiernia w Lipsku, na odcinku 
od km 30+885 do km 31 + 137”. Środki w wysokości 70.000zł. zaplanowano przeznaczyć na 
roboty budowlane.
„Przebudowa wejścia do budynku szkoły w Krępie Kościelnej, celem dostosowania go 
do potrzeb uczniów niepełnosprawnych”. Planuje się zrealizowanie zadania, ze środków 
budżetowych, w ramach części oświatowej subwencji ogólnej, obliczonej dla w/w placówki 
oświatowej. Przebudowa wejścia do budynku szkoły ma na celu likwidację barier 
architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych. Nowe rozwiązania 
techniczne, konstrukcyjne oraz warunki użytkowania wyeliminują utrudnienia w swobodnym 
poruszaniu się uczniów niepełnosprawnych. Na realizację zadania zaplanowano środki 
w wysokości 71.794zł, zgodnie z wykonanym kosztorysem.
„Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej nr 79 w Lipsku”. Środki 
w wysokości 50.000zł. zaplanowano przeznaczyć na wymianę starych opraw sodowych na 
energooszczędne, typu LED. Realizacja zadania przyczyni się do oszczędności energii 
elektrycznej oraz poprawi bezpieczeństwo użytkowników drogi, jak i mieszkańców miasta 
i gminy.
„Modernizacja sali widowiskowej Lipskiego Centrum Kultury”. Środki w wysokości 25.000zł. 
zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do tego, aby 
ubiegać się o dofinansowanie zadania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020.
Źródłem pokrycia kwoty wydatków w/w zadań będą środki przesunięte z zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Helenów- 
Zemborzyn II”.
Zadanie będzie realizowane przez Samorządowy Zakład Budżetowy Usług Komunalnych 
w Lipsku, w ramach własnego planu finansowego Zakładu na rok 2017.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2017, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.

Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr XXXVII/273/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 24 kwietnia 2017 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2017

2)
Projekt uchwały omówił Pan Grzegorz Kusio - Kierownik Referatu Rozwoju 

Gospodarczego Środowiska i Mienia Komunalnego UMiG. Poinformował, że zgodnie z art. 18 
ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym, do właściwości rady gminy należy 
podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego 
zarządu, dotyczących określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich 
wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. Ustawodawca nie upoważnił rady 
gminy do decydowania w sprawach oddawania
nieruchomości gminnych w użyczenie. Dotychczasowe uprawnienie Burmistrza Miasta i Gminy 
Lipsko do zawierania umów na okres powyżej 3 lat w drodze przetargu jest powtórzeniem



zapisu Ustawy o gospodarce nieruchomościami i wynika wprost z art. 37 ust 4 tej ustawy, który 
brzmi: „Zawarcie umów użytkowania, najmu i dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 
lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub 
sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych 
umów”. W celu jak najszybszego wyeliminowania nieprawidłowości na podstawie art. 4 ust. 2 
ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszania aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296, 1579) postanowiono o wejściu w życie uchwały z dniem 
opublikowania w dzienniku urzędowym.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę zmieniającej uchwałę 
w sprawie zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości gruntowych i lokali 
oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata, która stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu.

Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr XXXVII/274/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 24 kwietnia 2017 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania 
nieruchomości gruntowych i lokali oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy 
niż trzy lata

3)
Projekt uchwały omówił Pan Grzegorz Kusio - - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego 
Środowiska i Mienia Komunalnego UMiG. uzasadniając stwierdził, że ulica Papiernia w Lipsku 
jest częścią drogi wojewódzkiej nr 747. Droga ta znajduje się w zarządzie Mazowieckiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. W roku 2016, Miasto i Gmina Lipsko, na mocy 
zawartej umowy, wykonało dokumentację techniczną budowy chodnika w ciągu drogi 
wojewódzkiej 747 przy ul. Papiernia, na odcinku od km 30+885 do km 31+137 w m. Lipsko. 
Przedmiotowa inwestycja nie znalazła się w budżecie Zarządcy drogi na rok 2017.
Ze względu na pilną potrzebę poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów na 
ul. Papiernia, w związku ze zwiększenie intensywności ruchu do nowej przeprawy mostowej na 
rzece Wiśle, celowe jest wykonanie przedsięwzięcia w roku bieżącym.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie radni podjęli uchwałę, która stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu.

Z a ł ą c z n i k

Uchwała Nr XXXVII/275/2017 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 24 kwietnia 2017 r. 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu

Ad. 9.

Ilona Szmaida — Sołtys Sołectwa Wiśniówek — zwróciła się do Burmistrza i radnych 
o podjęcie działań dot. przemrożonych drzew owocowych. Sadownicy oszacowali starty na 
ok. 80 - 90%.

2. Teresa Szymczyk -  Sołtys Sołectwa Helenów -  złożyła podziękowanie dla Burmistrza 
za modernizację drogi przez Helenów, a jednocześnie zwróciła się z zapytaniem, kiedy 
rozpocznie się budowa kanalizacji w Helenowie i czy posiada informacje na temat terminu 
rozpoczęcia budowy spalarni na gruncie znajdującym się na terenie Gminy Tarłów 
a przylegającym do miejscowości Helenów.



3. Nobis Wiesław -  Sołtys Sołectwa Babilon -  zwrócił się z zapytaniem w jakim okresie czasu 
rozpocznie się budowa kanalizacji w miejscowości Babilon; z jakich środków następuje 
modernizacja stadionu miejskiego?

4. Iwona Przepiórka -  Sołtys Sołectwa Maruszów -  zwróciła się z zapytaniem czy istnieje 
możliwość jednoczesnego pobierania przez sołtysów opłat za wywóz nieczystości i podatku 
rolnego?

5. Zofia Jelonek -  Sołtys Sołectwa Długowola Pierwsza -  zwróciła się z zapytaniem w jakim 
okresie czasu będzie rozpoczęta modernizacja drogi przez Długowolę?

Odpowiedzi udzielił Pan Jacek Wielorański -  Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko.

1. W momencie ogłoszenia przez Wojewodę Mazowieckiego klęski żywiołowej zostanie 
powołana specjalna Komisja, która oszacuje straty.

2. Samorządowy Zakład Budżetowy Usług Komunalnych w Lipsku ogłosi przetarg na 
wykonanie wodociągu, w roku bieżącym rozpocznie się jego budowa; sprawa budowy 
spalarni jest niezależna od Miasta i Gminy Lipsko, tym bardziej, że osoba zainteresowana 
jest w posiadaniu prawomocnych decyzji, w tej sprawie jesteśmy bezradni;

3. Miasto i Gmina Lipsko za ok. 2 miesiące otrzyma informację na temat pozyskania środków 
na budowę wodociągu w Babilonie; modernizacja stadionu jest wykonywana częściowo 
z środków pozyskanych z Ministerstwa Sportu i część środków własnych;

4. W odpowiedzi na połączenie opłat za wywóz nieczystości i podatku rolnego Burmistrz 
stwierdzi, że nie jest to możliwe z uwagi na fakt, iż nie wszyscy mieszkańcy dysponują 
odpowiednimi środkami na jednoczesna wpłatę należności.

5. Droga w Długowoli jest zarządzie Starostwa Powiatowego, jako Miasto i Gmina Lipsko nie 
posiadamy informacji o terminie rozpoczęcia modernizacji, należy cierpliwie poczekać.

Ad. 12.
Przewodniczący Rady Pan Jacek Zaiąc stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany 

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

Protokółowała 

Iwoąa Krawczyk

Przewodniczący Rady

Y/J a c e k  Zając
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