Protokół nr XXXVI/2018
sesji Rady Miejskiej w Lipianach,
która odbyła się dnia 26 marca 2018 r.
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach.
ROA-R.0002.3.2018
Godz. 13 00
Punkt 1
Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum – Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipianach
Artur Lipski otworzył obrady XXXVI sesji Rady Miejskiej, witając radnych, Burmistrza
Lipian Krzysztofa Boguszewskiego, Sekretarz Gminy Barbarę Krakowską-Petruk, Skarbnik
Gminy Katarzynę Walerowską, wszystkich przybyłych na obrady sesji Rady Miejskiej
w Lipianach oraz radiosłuchaczy Radia Plus Lipiany.
Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych,
na ustawowy stan 15 radnych. Nieobecna jest radna Teresa Klimkiewicz. W związku
z powyższym przewodniczący stwierdził, że obrady są prawomocne.
Punkt 2
Zgłaszanie zmian do porządku obrad - punkt prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej,
który zapytał, czy są zmiany do porządku obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej (druk nr 1).
Porządek obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Lipianach (druk Nr 1).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Lipianach.
Sprawozdanie Burmistrza Lipian z okresu międzysesyjnego.
Interpelacje i zapytania radnych.
Zapytania sołtysów.
Informacja nt. „Stan techniczny infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lipiany –
przedsięwzięcia na rzecz poprawy stanu istniejącego”.
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Lipiany za
2017 rok.
9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2018-2028 (Proj. Nr 263).
10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy
Lipiany na 2018 rok (Proj. Nr 264).
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11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie podziału Gminy Lipiany na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych (Proj. Nr 265).
12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie podziału Gminy Lipiany na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu (Proj. Nr 266).
13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia stawki opłaty adiacenckiej
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z jej podziału oraz budowy
infrastruktury technicznej (Proj. Nr 267).
14. Podjecie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska
dla Gminy Lipiany na lata 2018 – 2021 z perspektywą do roku 2025” (Proj. Nr 268)
– załącznik do projektu uchwały znajduje się na płycie CD.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Lipianach.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipianach – zapytał czy burmistrz lub radni mają
propozycję zmian do porządku obrad.
Burmistrz Lipian – poinformował, że tak jak sygnalizował już na komisjach chce zgłosić do
porządku obrad dwa projekty uchwał. Projekt w sprawie zmiany aglomeracji Lipiany
(Proj. Nr 269) i projekt zmieniający uchwałę w sprawie zgody na oddanie w użyczenie terenu
działki nr 7 (obręb 2 m. Lipiany) położonej przy ul. Lipowej (Proj. Nr 270). Drugi projekt
dotyczy możliwości podpisania przedłużenia użyczenia terenu przystani na dla
stowarzyszenia z 15 do 20 lat, głównie związane jest to z okresem trwałości projektu.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipianach – poddał pod glosowanie zaproponowane
zmiany do porządku obrad wprowadzające dwa nowe projekty.
Rada Miejska w Lipianach 14 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i braku
głosów wstrzymujących, jednogłośnie przyjęła wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały Nr 269 i projektu uchwały Nr 270.
Zmieniony porządek obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Lipianach (druk Nr 2).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Lipianach.
Sprawozdanie Burmistrza Lipian z okresu międzysesyjnego.
Interpelacje i zapytania radnych.
Zapytania sołtysów.
Informacja nt. „Stan techniczny infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lipiany –
przedsięwzięcia na rzecz poprawy stanu istniejącego”.
2

8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Lipiany za
2017 rok.
9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2018-2028 (Proj. Nr 263).
10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy
Lipiany na 2018 rok (Proj. Nr 264).
11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie podziału Gminy Lipiany na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych (Proj. Nr 265).
12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie podziału Gminy Lipiany na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu (Proj. Nr 266).
13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia stawki opłaty adiacenckiej
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z jej podziału oraz budowy
infrastruktury technicznej (Proj. Nr 267).
14. Podjecie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska
dla Gminy Lipiany na lata 2018 – 2021 z perspektywą do roku 2025” (Proj. Nr 268)
– załącznik do projektu uchwały znajduje się na płycie CD.
15. Podjecie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany aglomeracji Lipiany
(Proj. Nr 269).
16. Podjecie uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie zgody na
oddanie w użyczenie terenu działki nr 7 (obręb 2 m. Lipiany) położonej przy
ul. Lipowej (Proj. Nr 270).
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Lipianach.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipianach – poddał pod glosowanie zmieniony
porządek obrad.
Rada Miejska w Lipianach 14 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i braku
głosów wstrzymujących, jednogłośnie przyjęła zmieniony porządek obrad XXXVI sesji
(druk Nr 2).
Punkt 3
Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej w Lipianach – punkt poprowadził
Przewodniczący Rady Miejskiej, który zapytał, czy radni zgłaszają uwagi do
przedstawionego projektu protokołu. Wobec braku uwag poddał przedmiotowy protokół pod
głosowanie.
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Rada Miejska w Lipianach 14 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i braku
głosów wstrzymujących, jednogłośnie przyjęła protokół z obrad XXXV sesji Rady
Miejskiej w Lipianach.
Punkt 4
Sprawozdanie Burmistrza Lipian z okresu międzysesyjnego (druk nr 6) - punkt
poprowadził przewodniczący Rady Miejskiej, który poprosił o zabranie głosu Burmistrza
Lipian.
Burmistrz Lipian – odczytała sprawozdanie międzysesyjne za okres od dnia 27 lutego
2018 r. do dnia 26 marca 2018 r. (druk nr 6).
Punkt 5
Interpelacje i zapytania radnych – punkt poprowadził przewodniczący Rady Miejskiej,
który poprosił o zadawanie pytań.
Wiceprzewodniczący Piotr Rębacz – poinformował, że ma następujące pytania (złożone
również na piśmie):
1) Stan techniczny placów zabaw i kiedy zostaną wykonane przeglądy i naprawy placów
zabaw.
2) Nieświecąca uszkodzona lampa solarna w m. Skrzynka, kiedy zostanie naprawiona
i kto będzie obciążony kosztami naprawy lampy.
Wiceprzewodniczący Mariusz Marek Przybylski – poinformował, że ma następujące
tematy do poruszenia:
1) Pierwsza sprawa dotyczy wniosku o przebudowę pomieszczeń dawnej kotłowni
w przedszkolu, który został złożony w ramach programu rewitalizacji. Radny zapytał
jak wygląda kwestia innych pomieszczeń w przedszkolu, które również wymagałyby
remontu.
2) Druga sprawa komunikowana jest przez mieszkańców. Chodzi o ścieżkę nad jeziorem
Wądół od tzw. „kamyków” do parku przy ul. Sikorskiego. Na jej budowę wydane
zostały znaczne środki na budowę ścieżki, a nie widać jej . Teren jest zanieczyszczony
ziemią i błotem. Zapytał burmistrza, czy są szansę na podjecie w tej sprawie jakichś
działań. Wcześniej ta ścieżka była już naprawiana i oczyszczana, ale sytuacja się
powtarza. Być może są ta ścieżka została źle wykonana. W związku z tym poprosił
o podjęcie stosownych działań. Być może jest jeszcze możliwość pociągnięcia
wykonawcy do odpowiedzialności w tej sprawie.
3) Kolejna sprawa też dotyczy prośby mieszkańców. Sprawa dotyczy drogi wjazdowej
z ul. Górnej w kierunku osiedla przy ul. Sienkiewicza. Są dwa wjazdy, gdzie jest
droga gruntowa i są tam duże dziury. Burmistrz chciał w tej sprawie pomóc, dziury
zostały zasypane ziemią, ale w wyniku ostatnich opadów deszczu, znowu się pojawiły
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i jest ich jeszcze więcej niż było. Radny poprosił o zabezpieczenie tego i wykonanie
w taki sposób, żeby naprawienie tej drogi wystarczyło chociaż na jeden sezon.
4) Jakiś czas temu składana była petycja mieszkańców o zajęcie się problemem psich
odchodów na terenie miasta. Burmistrz w tej sprawie zorganizował nawet konkurs
plastyczny. Jednak w tej petycji były również inne wnioski jak na przykład ustawienie
tabliczek informacyjnych, czy dystrybutorów z woreczkami na te kupy. Teraz ten
problem wczesną wiosną jest najbardziej widoczny i to nie jest tylko problem
estetyczny ale i zagrożenie dla zdrowia. Radny poprosił, żeby burmistrz wrócił do tej
petycji i ponownie zajął się tą sprawą.
5) Radny poinformował, że chce przyłączyć się do interpelacji radnego Rębacza
odnośnie stanu technicznego placów zabaw. Stwierdził, że niektóre z tych placów
faktycznie nie spełniają standardów mimo tego, że zostały wykonane całkiem
niedawno. Co roku powinien być wykonany przegląd oraz ocena tych placów zabaw
i urządzeń się tam znajdujących, czy nadają się do użytku. Jeśli taki przegląd by się
odbył to okaże się, że cześć sprzętu na placach zabaw nie spełnia standardów do
bezpiecznego użytkowania. Zwrócił się do burmistrza, żeby zajął się tym w ramach
swoich służb lub powołać komisję do wykonania tych przeglądów z sołtysami
i radnymi.
Radny Dariusz Janik – poinformował, że sprawa nie dotyczy bezpośrednio urzędu.
Poinformował, ze kilka dni temu na ul. Sikorskiego ekipa naprawcza pewnej znanej polskiej
firmy wykonała jakąś naprawę, zrobiła dziurę w chodniku, kostkę zabrała. W tej chwili
dopiero kilka miesięcy po budowie tego chodnika już jest problem. Może ta firma by
naprawiła to po sobie. Jest to droga powiatowa.
Zapytał również kiedy gmina ruszy z naprawą ubytków w drogach bo jest naprawdę bardzo
źle. Stwierdził, że źle jest też na drogach powiatowych. Na ul. Sikorskiego również do tej
pory drzewa nie zostały przycięte, mimo że powiat miał to zrobić. W tej chwili TIR-y muszą
wyjeżdżać tam na środek drogi żeby nie zahaczać o gałęzie.
Radny Stanisław Ignasiak – poinformował, że ma pytanie do pani Dyrektor Przedszkola
Miejskiego odnośnie rekrutacji do przedszkola. Zapytał do kiedy trwa nabór i czy wszyscy
chętni zostaną przyjęci.
Radny stwierdził też, że z chęcią na sesji chciałby widzieć Komendant Posterunku Policji
w Lipianach. Zaczyna się sezon wiosenno – letni i policję powinno być bardziej widać. Radny
nie wie dlaczego Komendant nie pojawia się na sesjach.
Przewodniczący Rady Miejskiej – wobec braku dalszych pytań przeszedł do kolejnego
punktu porządku obrad.
Punkt 6
Zapytania sołtysów - punkt poprowadził przewodniczący Rady Miejskiej, który zapytał,
czy sołtysi mają pytania w tym punkcie.
Bogdan Sawa Sołtys Sołectwa Dębiec – stwierdził, że ma kilka pytań.
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1) Zapytał co dalej z rekultywacją składowiska, czy dzierżawca przyjechał, czy umowa
z nim została rozwiązana i kiedy zacznie się coś dziać na tym składowisko.
2) Kolejna sprawa to nieprzyjemny zapach w szkole, kiedy będzie coś w tym kierunku
zrobione.
3) Następna sprawa dotyczy estetyki Lipian, choćby budynku na ul. Jedności Narodowej
naprzeciwko banku. Podobnie jest z dawną przetwórnią i fabryką armatur. Może radca
prawny ma jakiś pomysł jak wyegzekwować zabezpieczenie odpowiednie tych
obiektów lub ich rozbiórkę.
4) Kolejna sprawa dotyczy pracowników tzw. „dwugodzinny”. Co będzie z sołectwami,
kto tam ma sprzątać, czy to sołtys będzie musiał brać kosiarkę i wszystko sam kosić.
5) Następna sprawa dotyczy remontów dróg gminnych i poboczy. Kiedy będą
uzupełniane ubytki w drogach.
Przewodniczący Rady Miejskiej – przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 7
Informacja nt. „Stan techniczny infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lipiany –
przedsięwzięcia na rzecz poprawy stanu istniejącego” - punkt poprowadził
Przewodniczący Rady Miejskiej, który poprosił o stanowiska komisji w przedmiotowej
sprawie.
Stanowiska komisji:
➢ Stanowisko Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług - druk nr 4.
➢ Stanowisko Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Budżetu - druk nr 3.
➢ Stanowiska Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Środowiska
– druk nr 5.
Przewodniczący Rady Miejskiej – zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos w tym
punkcie, wobec braku zgłoszeń poddał informację pod głosowanie.
Rada Miejska w Lipianach 14 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i braku
głosów wstrzymujących, jednogłośnie przyjęła informację nt. „Stan techniczny
infrastruktury drogowej na terenie Gminy Lipiany – przedsięwzięcia na rzecz poprawy
stanu istniejącego”.
Punkt 8
Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Lipiany za 2017
rok - punkt poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej, który poprosił o stanowiska
komisji w przedmiotowej sprawie.
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Stanowiska komisji:
➢ Stanowisko Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług – druk nr 4.
➢ Stanowisko Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Budżetu - druk nr 3.
➢ Stanowiska Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Środowiska
– druk nr 5.
Przewodniczący Rady Miejskiej – zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos w tym
punkcie, wobec braku zgłoszeń poddał informację pod głosowanie.
Rada Miejska w Lipianach 14 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i braku
głosów wstrzymujących, jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z realizacji Gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania
narkomanii dla Gminy Lipiany za 2017 rok.
Punkt 9
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Lipiany na lata 2018-2028 (Proj. Nr 263) – punkt poprowadził
Przewodniczący Rady Miejskiej, który poprosił o stanowiska komisji w przedmiotowej
sprawie oraz o stanowiska Komisji wobec projektu uchwały Nr 264, w związku z tym, że
projekty te są ze sobą powiązane.
Stanowiska komisji:
➢ Stanowisko Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług - druk nr 4.
➢ Stanowisko Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Budżetu - druk nr 3.
➢ Stanowiska Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Środowiska
– druk nr 5.

Przewodniczący Rady Miejskiej – zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos w tym
punkcie.
Wiceprzewodniczący Mariusz Marek Przybylski – poinformował, że temat zmian w tej
uchwale był szeroko dyskutowany także na Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu,
Turystyki i Ochrony Środowiska. Radnych zainteresowała likwidacja planowanej inwestycji
w zakresie zagospodarowania terenu nad jez. Kościelnym, gdyż radni myśleli, że ta
inwestycja jest nadal planowana i aktualna. Jednak jeśli jest koncepcja odstąpienia od tej
inwestycji to należałoby rozważyć inne potrzeby inwestycyjne gminy. Radny wielokrotnie
zgłaszał potrzebę przebudowy kanalizacji na terenie szkoły. Dochodzi tam do nieprzyjemnych
sytuacji z tym, że kanalizacja wybija i okresowo pojawia się kwestia smrodu. Oczywiście
również ważna jest przebudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej na ul. Wodnej jeśli do
skutku dojdzie remont tej ulicy, jednak w opinii radnego istotniejsze jest wykorzystanie tych
środków na kanalizację w obrębie szkoły w Lipianach.
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Radny Dariusz Chrobrowski – stwierdził, że burmistrz na komisji informował, że nie uda
się wykonać inwestycji zagospodarowania terenu nad jeziorem Kościelnym, ponieważ
terminy na składanie wniosków już minęły, a nie chce realizować tej inwestycji z środków
własnych w 100%. Komisja budżetu chciała zabezpieczyć pieniądze na działania wodno –
kanalizacyjne w wysokości 200 tys. zł. Nie ma wpisanej konkretnej inwestycji, właśnie
dlatego, żeby można było skorzystać z tych środków zarówna w szkole, jak i w przypadku
remontu ul. Wodnej gdzie przy inwestycji powiatu dobrze byłoby wykonać prace wodnokanalizacyjne, w tym wybudować separator. W związku z powyższym jest wpisane tylko, że
jest to rezerwa na inwestycję wodno-kanalizacyjne, bez konkretnej inwestycji.
Przewodniczący Rady Miejskiej – zapytał, czy burmistrz wie na jakim etapie jest remont
ul. Wodnej.
Burmistrz Lipian – poinformował, że jest to na razie kwestia projektowania.
Wiceprzewodniczący Mariusz Marek Przybylski – poinformował, że chciał zapytać
burmistrza, czy już wykonano ocenę techniczną i ustalono powody awarii kanalizacji
w szkole oraz czy została wykonana wycena kosztów jej usunięcia, ponieważ na poprzedniej
sesji była informacja, że jest to w trakcie.
Burmistrz Lipian – poinformował, że takiej wstępnej analizy dokonał już Gminny Zakład
Komunalny, burmistrz rozmawiał już z Wicedyrektor ZS w tej sprawie i dyrekcja ma
zorientować się w kosztach ewentualnych napraw. O szczegóły poprosił Kierownika GZK.
Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego – poinformował, że według oceny GZK,
brak jest wentylacji wyrównawczej w kanalizacji szkolnej. Brak jest wyprowadzonej
wentylacji na rurach odprowadzających ścieki z poszczególnych obiektów i sanitariatów.
Może to zaburzać prace całej kanalizacji. Według niego należałoby udać się do fachowca od
kanalizacji sanitarnej, który przygotowałby taki projekt wykonania wentylacji, a następnie go
zrealizować. W takich przypadku jak jest teraz może zdarzać się tak, że woda z syfonu jest
zasysana do kanalizacji i wtedy tymi syfonami potrafi powietrze brzydko pachnące wracać do
pomieszczeń.
Dorota Chrobrowska Dyrektor Zespołu Szkół – poinformował, że ma schemat instalacji
kanalizacyjnej w szkole i rozmawiała z konserwatorem szkolnym w tej sprawie. Faktem jest,
że w budynku edukacji wczesnoszkolnej nie ma odpowiedniej wentylacji, natomiast
w budynku czerwonym jest taka wentylacja, a zapachy też są. Dyrektor podjęła decyzję, żeby
własnymi siłami wykonać taką wentylację w budynku tzw. „białym” i podjął się tego
konserwator. Powinno udać się to zrobić w tym tygodniu. Poprosiła jednak, żeby nie
lekceważyć kwestii podłączenia budynków szkolnych do kanalizacji, ponieważ z informacji
jakie uzyskała dyrektor wynika, że te niezbyt piękne zapachy pojawiły się w momencie
przyłączenia budynków szkoły do kanalizacji miejskiej. Nie jest to tylko problem szkoły, ale
także większości budynków znajdujących się na ul. Szkolnej i ul. Kościuszki.
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Wiceprzewodniczący Mariusz Marek Przybylski – podziękował za informacje odnośnie
kanalizacji w obrębie szkoły. Radny w związku z tym przychyla się do propozycji Komisji
Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Budżetu, pod warunkiem, że środki będą przeznaczone
na kanalizację w obrębie szkoły. Poprosił burmistrza o zamówienie oficjalnej ekspertyzy
technicznej co do przyczyn takiej sytuacji w szkole oraz żeby wykonany został kosztorys
takiej inwestycji i jak najszybciej podjąć pracę związane z naprawą tej inwestycji.
Radny Dariusz Janik – poinformował, że tych 200 tys. zł gmina nie ma na koncie. Gmina
musi wziąć kredyt 200 tys. zł i położyć te środki na rezerwę celową. Jeżeli jest tworzona
rezerwa celowa muszą być zabezpieczone środki na koncie. Na taką kwotę trzeba wziąć
kredyt, który będzie trzeba spłacać. A nawet nie wiadomo czy ul. Wodna będzie robiona.
Skarbnik Gminy – poinformował, że tak jak radny Janik powiedział, jeśli jest wprowadzana
rezerwa to musi być wskazane jej pokrycie, a w tym przypadku będzie to kredyt. Nie oznacza
to jednak tego, że kredyt ten zostanie na sto procent zaciągnięty. Jeśli będą takie wydatki to
wtedy będzie zaciągnięty kredyt.
Radny Józef Golinowski – stwierdził, że tak naprawdę nie ma co dzielić ponieważ są to
środki wirtualne.

Radna Marta Ciszewska Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i
Budżetu –
Przewodniczący Rady Miejskiej – poinformował, że w jego opinii tworzenie rezerwy na
taki cel jest ważne.
Wiceprzewodniczący Mariusz Marek Przybylski – poprosił o powtórzenie wniosku
komisji budżetowej.
Radna Marta Ciszewska Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji
i Budżetu – komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały ze zmianą polegającą na:
1. zwiększeniu wydatków 2018 roku z tytułu utworzenia rezerwy celowej na wydatki
inwestycyjne wodnokanalizacyjnej w wysokości 200 tys. zł,
2. w związku z powyższym zwiększeniu w 2018 roku przychodów z tytułu kredytów
i pożyczek w wysokości 200 tys. zł,
3. dokonania zmian w dalszych latach objętych WPF celem zbilansowania budżetów
z tytułu spłaty ww. przychodów.
Przewodniczący Rady Miejskiej – poddał projekt pod głosowanie wraz z wnioskiem
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Budżetu.
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Rada Miejska w Lipianach 11 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i 1 głosie
wstrzymującym, większością głosów przyjęła uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2018-2028 (XXXVI/252/2018).
Punkt 10
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy
Lipiany na 2018 rok (Proj. Nr 264) – punkt poprowadził Przewodniczący Rady
Miejskiej, który poprosił o stanowiska komisji w przedmiotowej sprawie.
Stanowiska komisji:
➢ Stanowisko Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług - druk nr 4.
➢ Stanowisko Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Budżetu - druk nr 3.
➢ Stanowiska Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Środowiska
– druk nr 5.
Przewodniczący Rady Miejskiej – zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos w tym
punkcie, wobec braku zgłoszeń poddał projekt pod głosowanie wraz z wnioskiem Komisji
Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Budżetu.
Rada Miejska w Lipianach 11 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i 1 głosie
wstrzymującym, większością głosów przyjęła uchwałę w sprawie zmian budżetu
i w budżecie Gminy Lipiany na 2018 rok (XXXVI/253/2018).
Punkt 11
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie podziału Gminy Lipiany na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych (Proj. Nr 265) – punkt poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej, który
poprosił o stanowiska komisji w przedmiotowej sprawie.
Stanowiska komisji:
➢ Stanowisko Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług - druk nr 4.
➢ Stanowisko Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Budżetu - druk nr 3.
➢ Stanowiska Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Środowiska
– druk nr 5.
Przewodniczący Rady Miejskiej – zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos w tym
punkcie, wobec braku zgłoszeń poddał projekt pod głosowanie.
Rada Miejska w Lipianach 14 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i braku
głosów wstrzymujących, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie podziału Gminy
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Lipiany na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych (XXXVI/254/2018).
Punkt 12
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie podziału Gminy Lipiany na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu (Proj. Nr 266) - punkt poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej, który poprosił
o stanowiska komisji w przedmiotowej sprawie.
Stanowiska komisji:
➢ Stanowisko Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług - druk nr 4.
➢ Stanowisko Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Budżetu - druk nr 3.
➢ Stanowiska Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Środowiska
– druk nr 5.
Przewodniczący Rady Miejskiej – zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos w tym punkcie,
wobec braku zgłoszeń poddał projekt pod głosowanie.

Rada Miejska w Lipianach 14 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i braku
głosów wstrzymujących, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie podziału Gminy
Lipiany na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu (XXXVI/255/2018).
Punkt 13
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia stawki opłaty adiacenckiej
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z jej podziału oraz budowy
infrastruktury technicznej (Proj. Nr 267) - punkt poprowadził Przewodniczący Rady
Miejskiej, który poprosił o stanowiska komisji w przedmiotowej sprawie.
Stanowiska komisji:
➢ Stanowisko Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług - druk nr 4.
➢ Stanowisko Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Budżetu - druk nr 3.
➢ Stanowiska Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Środowiska
– druk nr 5.
Przewodniczący Rady Miejskiej – poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rolnictwa,
Handlu i Usług.
Wniosek Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług o zmianę stawki opłaty w § 1 – 30%.
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Rada Miejska w Lipianach 9 głosami za, przy 4 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym,
większością głosów przyjęła wniosek Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług.

Przewodniczący Rady Miejskiej – poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Inwestycji i Budżetu.
Wniosek Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Budżetu
opłaty w § 2 – 50%.

o zmianę stawki

Rada Miejska w Lipianach 3 głosami za,
przy 10 głosach przeciwnych i 1 głosie
wstrzymującym, większością głosów odrzuciła wniosek Komisji Rozwoju Gospodarczego,

Inwestycji i Budżetu.
Przewodniczący Rady Miejskiej – zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos w tym
punkcie, wobec braku zgłoszeń poddał projekt uchwały pod głosowanie wraz z przyjętym
wnioskiem Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług.
Rada Miejska w Lipianach 9 głosami za, przy 4 głosach przeciwnych i braku głosów
wstrzymujących, większością głosów przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty
adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z jej podziału oraz
budowy infrastruktury technicznej (XXXVI/256/2018) – głosowało 13 radnych.
Punkt 14
Podjecie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska
dla Gminy Lipiany na lata 2018 – 2021 z perspektywą do roku 2025” (Proj. Nr 268)
- punkt poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej, który poprosił o stanowiska komisji
w przedmiotowej sprawie.
Stanowiska komisji:
➢ Stanowisko Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług - druk nr 4.
➢ Stanowisko Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Budżetu - druk nr 3.
➢ Stanowiska Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Środowiska
– druk nr 5.
Przewodniczący Rady Miejskiej – zapytał, czy ktoś z radnych chce zabrać głos w tym
punkcie, wobec braku zgłoszeń poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Miejska w Lipianach 14 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i braku
głosów wstrzymujących, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie sprawie przyjęcia
„Programu ochrony środowiska dla Gminy Lipiany na lata 2018 – 2021 z perspektywą
do roku 2025” (XXXVI/257/2018).

12

Punkt 15
Podjecie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany aglomeracji Lipiany (Proj. Nr 269) punkt poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej, który poprosił zapytał, czy ktoś
z radnych chce zabrać głos w tym punkcie, wobec braku zgłoszeń poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Rada Miejska w Lipianach 14 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i braku
głosów wstrzymujących, jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie zmiany aglomeracji
Lipiany (XXXVI/258/2018).
Punkt 16
Podjecie uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie zgody na oddanie
w użyczenie terenu działki nr 7 (obręb 2 m. Lipiany) położonej przy ul. Lipowej
(Proj. Nr 270) - punkt poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej, który zapytał, czy ktoś
z radnych chce zabrać głos w tym punkcie, wobec braku zgłoszeń poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Rada Miejska w Lipianach 14 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i braku
głosów wstrzymujących, jednogłośnie przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
zgody na oddanie w użyczenie terenu działki nr 7 (obręb 2 m. Lipiany) położonej przy
ul. Lipowej (XXXVI/259/2018).
Przerwa w porządku obrad od godz. 1430 do godz. 1445
Przewodniczący poinformował, że obrady sesji uczestniczy 13 radnych, obrady opuścili
radny Piotr Rębacz.
Punkt 17
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów - punkt poprowadził
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipianach, który poprosił o zabranie głosu Burmistrza
Lipian.
Burmistrz Lipian – odpowiedział na interpelację radnych i sołtysów:
1) Poinformował, że odpowie na piśmie na interpelację radnego Rębacza.
2) Nabór do przedszkola (radny Ignasiak) – burmistrz o udzielenie odpowiedzi
poprosił Dyrektor Przedszkola.
Renata Kostkiewicz Dyrektor Przedszkola Miejskiego – poinformowała, że jeśli
chodzi o rekrutację na rok szkolny 2018/2019 rozpoczęła się 8 marca i będzie trwać
do końca marca, więc ciężko jest powiedzieć jak ostatecznie się zakończy. Rekrutacja
odbywa się tylko na wolne miejsca w przedszkolu, a w tym roku jest ich około 40.
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Wszyscy rodzice, których dzieci uczęszczają obecnie do przedszkola, są przyjęte pod
warunkiem złożenia deklaracji o kontynuowaniu. Wszyscy ci rodzice takie deklarację
złożyli. W chwili obecnej jeszcze nie ma 40 wniosków i ciężko powiedzieć ile ich
będzie ostatecznie. Po świętach pracę rozpoczyna komisja rekrutacyjna i 7 maja
będzie wiadomo które osoby będą przyjęte. Być może uda się przyjąć wszystkie.
3) Remont przedszkola (radny Przybylski) – burmistrz poinformował, że remont
dachu przedszkola będzie wykonany sposobem gospodarczym. Ma być dokładnie
oceniony stan dachu, który jest wykonany z dachu. Gmina złożyła wniosek
o adaptację pomieszczenia ponieważ chciałaby skorzystać z dofinansowania tego
remontu.
4) Remont drogi osiedle na ul. Sienkiewicza (radny Przybylski) – burmistrz
stwierdził, że takie są konsekwencję jak wymusza się na burmistrz podejmowanie
działań kiedy są one bezcelowe. Ubytki były uzupełniane kiedy ziemia była
zmarznięta, teraz ziemia rozmarzła i jest to samo co było wcześniej. Remonty dróg
zaplanowane są na kwiecień-maj. W niektórych miejscach będą robione naprawy
doraźne, ale większe remonty będą dopiero gdy grunt wyschnie. Stwierdził jednak, że
ta droga będzie poprawiona.
5) Psie odchody (radny Przybylski) – burmistrz poinformował, że przyjmuje ten temat,
stwierdził, że największy problem jego zdaniem leży w edukacji mieszkańców.
Postara się rozwiązać jakoś ten problem i spotka się w tej sprawie z pracownikami.
6) Przeglądy placów zabaw (radny Rębacz i radny Przybylski) - burmistrz
poinformował, że nie ma sensu robić przeglądów placów zabaw zimą i zostaną one
wykonane przed sezonem. Zrobi to grupa odpowiednich ludzi i remonty placów
zabaw zostaną wykonane, żeby dzieci mogły się bawić.
7) Remont ścieżki (radny Przybylski) – poinformował, że remont ścieżki, usunięcie
z niej ziemi, która się usunęła będzie przeprowadzony choć nie w tej chwili, ponieważ
dopiero ustępują mrozy.
8) Pracownicy społecznie użyteczni (sołtys Sawa) – burmistrz stwierdził, że będzie
drastycznie mniejsza liczba pracowników społecznie użytecznych i ciężko będzie ten
problem jakoś rozwiązać. Burmistrz ma jednak nadzieję, że przy wspólnym działaniu
do sezonu letniego uda się zrobić porządki, naprawić place zabaw, ścieżkę.
9) Estetyka miasta i remonty dróg (sołtys Sawa) – będzie to robione w drugiej połowie
kwietnia i w maju. Jest to kwestia również zamówień publicznych i przetargów.
10) Chodnik ul. Sienkiewicza (radny Janik) – poinformował, że uzgodni jaki to odcinek
i zgłosi temat do powiatu.
11) Kanalizacja szkoła (radny Przybylski) – poinformował, że w związku z tym, że są
już zabezpieczone środki na kanalizację, zwróci się do fachowców w kwestii
rozwiązania tych problemów.
12) Pobocza dróg gminnych (sołtys Sawa) – poinformował, że postara się zlecić firmie
wykonanie ścięcia pobocza w najgorszych miejscach.
13) Rekultywacja składowiska odpadów (sołtys Sawa) – burmistrz poprosił Radcę
Prawnego o zabranie głosu.
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Roman Mol Radca Prawny – poinformował, że nie chce mówić zbyt dużo ze
względów procesowych, gdyż sprawa najprawdopodobniej zakończy się w sądzie.
W tej chwili w trakcie wypowiedzenia jest umowa na rekultywację wysypiska śmieci.
W trakcie opracowywania jest aktualizacja projektu rekultywacji składowiska
odpadów. Projekt rekultywacji musi być zaktualizowany, zatwierdzony i wtedy będzie
wiadomo jaki gmina może mieć oczekiwania wobec dotychczasowego wykonawcy.
Bogdan Sawa Sołtys Sołectwa Dębiec – poinformował, że mieszkańców interesuje
kiedy to będzie zrobione, bo powinno to być zrobione jak najszybciej. Przyjdą upały i
znowu będzie czuć zapachy.
Roman Mol Radca Prawny – poinformował, że sprawa może być załatwiona dopiero
wtedy kiedy zatwierdzona zostanie aktualizacja projektu rekultywacji. Z tym
wykonawcą tak naprawdę gmina musi się rozstać i będzie to robił nowy wykonawca.
Radny Dariusz Janik – stwierdził, że burmistrz nie odpowiedział, kiedy teoretycznie ruszą
remonty dróg gminnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej – poinformował, że burmistrz już mówił, że prace ruszą
kwiecień/maj.
Przewodniczący Rady Miejskiej – zapytał, czy w tym punkcie ktoś jeszcze chce zabrać głos.
Wobec braku zgłoszeń przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad
Punkt 18
Wolne wnioski - punkt poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej, który zapytał czy
ktoś z radnych chce zabrać głos w tym punkcie.
Radny Dariusz Janik – stwierdził, że skoro rada jest w dobrym humorze i tworzy rezerwy
celowe, to może utworzy rezerwę celową około 30 tys. zł. Od przyszłej rady sesja ma być
nagrywana i transmitowana, musi być wiadomo kto jak głosował. Burmistrz na razie nic nie
mówi, a trzeb chyba zaplanować już w tym budżecie ten wydatek, bo wybory się zbliżają,
a nie są to małe pieniądze.
Burmistrz Lipian – stwierdził, że nie ukrywa tego tematu. Sekretarz była już na prezentacji
firmy która się tym zajmuje, analizowane są różne oferty i będzie trzeba wybrać jedną
i dopiero wtedy burmistrz zwróci się o zmiany w budżecie ponieważ te środki trzeba będzie
zabezpieczyć. Na cenę będzie miał też wpływ wybór sprzętu i czy ma być on przenośny czy
stacjonarny ale wtedy sesję będzie można organizować tylko w jednym miejscu.
Radny Dariusz Janik – zapytał jak długo rozpoznanie będzie trwało, żeby czasami nie do
września bo może być już za późno.
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Burmistrz Lipian – stwierdził, że na pewno przed wakacjami zostanie wybrana oferta, żeby
to w czasie wakacji załatwić.
Przewodniczący Rady Miejskiej – poinformował, że chce żeby burmistrz wystąpił do
powiatu o likwidację dwóch ostatnich słupków na ul. Kościuszki przy tzw. bloku
nauczycielskim. Mieszkańcy mają problem z wystawieniem śmietników i nie może tam
dojechać śmieciarka.
Burmistrz Lipian – poprosił o spotkanie w terenie, żeby określić o które słupki chodzi
i wtedy wystąpi do powiatu w tej sprawie.
Stanisław Wojciechowski (mieszkaniec) – poinformował, że chce poruszyć temat estetyki
miasta. Nie musi jako mieszkaniec wiedzieć, który kawałek terenu do kogo należy ale traktuje
cały ten teren jako teren gminy. Poinformował, że jak wjeżdża się do Lipian od strony
dawnego Lipkonu, po prawej stronie drogi zaczynają się wysypiska gruzu. Zapytał, czy jest
możliwość żeby zmusić właścicieli żeby to usunąć bo jest to wizytówka Lipian.
Kolejna sprawa dotyczy drzewostanu nad jeziorem Wądół na wysokości m. Dębiec. Powinny
one mieć charakter parku, a są zaniedbane. Jakieś dwa lata temu była tam w jego opinii
rabunkowa wycinka drzewa. Teren powinien być wyczyszczony, żeby tam spacerować.
Zwrócił się do burmistrza i rady o interwencję w tej sprawie, żeby stworzyć warunki do
rozwoju potencjału turystycznego.

Punkt 19
Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Lipianach – zamknął obrady sesji.

Godz. 1500
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Artur Lipski
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