
Protokół Nr VI /2011 

 

z sesji Rady Gminy Lipie odbytej w dniu 25 lutego 2011 roku 

w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w  Lipiu w godz. 11
06 

– 13
50

 

 

 
Radnych obecnych wg załączonej listy obecności – 15. 

 

Spoza Rady udział wzięli: Wójt Gminy Lipie BoŜena Wieloch, Skarbnik Gminy Aneta 

Łaczmańska, Doradca Agnieszka Kotynia, Radca Prawny ElŜbieta Pentak, Przewodniczący 

Rady Powiatu Zbigniew Pilśniak, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Stanisław Sieja, 

Krzysztof Sobera i sołtysi Gminy Lipie. 

Lista obecności osób zaproszonych i sołtysów w załączeniu. 

 

Sesji przewodniczył Pan Tadeusz Pułka – Przewodniczący Rady Gminy. 

 
Porządek obrad: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Wybór Sekretarza obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

5. Powołanie Komisji Uchwał. 

6. Informacja Wójta Gminy o pracy za okres od 25 stycznia do 25 lutego 2011 roku. 

7. Opinie Śląskiego Kuratora Oświaty i opinie Zarządu Oddziału Związku 

Nauczycielstwa Polskiego w Lipiu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji szkoły i oddziału przedszkolnego – Natolin. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji szkoły i oddziału przedszkolnego – Albertów. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji szkoły i oddziału przedszkolnego – Kleśniska. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego w Zimnowodzie             

w związku z jego przekształceniem w Oddział Zamiejscowy Przedszkola Publicznego 

w Parzymiechach. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia  Szkoły Podstawowej im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego w Lipiu z Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Lipiu                            

i Przedszkolem Publicznym w Lipiu i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Lipiu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru włączenia do Zespołu Szkół w Parzymiechach 

Przedszkola Publicznego w Parzymiechach i utworzenia Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Parzymiechach. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia Szkoły Podstawowej im. Leona 

Kruczkowskiego w Lindowie z Przedszkolem Publicznym w Lindowie. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Lipie na lata 2011-2014. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2011 rok. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na lotnicze wykorzystanie terenu. 

18. Wnioski, zapytania i odpowiedzi. 

19. Zakończenie obrad VI Sesji Rady Gminy Lipie. 
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PRZEBIEG POSIEDZENIA 

 
Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Pułka o godzinie 11

06 
otworzył VI sesję.                 

Po powitaniu radnych i zaproszonych gości stwierdził, iŜ zgodnie z listą obecności jest 

wystarczająca liczba radnych pozwalająca na przeprowadzenie obrad i podejmowanie 

prawomocnych uchwał. 

 

Ad.2. Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka prosił, aby na wniosek Wójta Gminy włączyć do 

porządku obrad po punkcie 6 „Odczytanie opinii Kuratora Oświaty i opinii Zarządu 

Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Lipiu” oraz po punkcie 15 włączyć 
projekty uchwał:  

1. „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2011 rok”. 

2. „Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na lotnicze wykorzystanie terenu”. 

Następnie Przewodniczący zapytał, czy będą jeszcze jakieś wnioski o dokonanie 

zmian w porządku obrad. 

-  Nie zgłoszono więcej wniosków o dokonanie zmian w porządku obrad. 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie porządek obrad                  

z proponowanymi zmianami, który został przyjęty jednogłośnie; za przyjęciem 

głosowało 15 radnych. 

 

Ad.3. Sekretarzem obrad został wybrany jednogłośnie Radny Ludwik Cieśliński - za 

wyborem głosowało 15 radnych.                     

 

Ad.4. Protokoły:  Nr V/2011 z I części sesji  i  Nr V/2011 z  II części sesji zostały przyjęte 

jednogłośnie – za przyjęciem protokołów głosowało 15 radnych – protokoły były 

wyłoŜone do wglądu, uwag nie zgłoszono. 

 
Ad.5. W skład Komisji Uchwał weszli jednogłośnie: 

            - Izabela Konc                               Przewodnicząca 

            - Alicja Podgórska                        Członek  

  - Zbigniew Bystrzykowski            Członek 

 

za wyborem głosowało 15 radnych. 

 

Ad.6. Wójt Gminy BoŜena Wieloch pogratulowała nowo wybranym sołtysom i 

podziękowała za współprace sołtysom z minionej kadencji. Następnie złoŜyła 

informację o pracy za okres od 25 stycznia do 25 lutego 2011 roku – informacja w 

załączeniu. 

 

Ad.7. Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka odczytał następujące pisma: 

- Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie pozytywnej opinii o zamiarze likwidacji             

z dniem 31 sierpnia 2011 roku Przedszkola Publicznego w Zimnowodzie 60                        

i przekształcenie w Oddział Zamiejscowy Przedszkola Publicznego w Parzymiechach 

z siedzibą w Zimnowodzie 60. 

- Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie pozytywnej opinii o zamiarze likwidacji              

z dniem 31 sierpnia 2011 roku Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Lipiu 

z siedzibą w Albertowie. 

- Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie pozytywnej opinii o zamiarze likwidacji              

z dniem 31 sierpnia 2011 roku Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej              

w Parzymiechach z siedzibą w Kleśniskach. 
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- Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie pozytywnej opinii o zamiarze likwidacji              

z dniem 31 sierpnia 2011 roku Szkoły Podstawowej w Natolinie. 

- Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Lipiu kierowane                       

do Przewodniczącego Rady w sprawie opinii dotyczącej wprowadzenia reformy 

oświatowej na terenie gminy. 

- Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału w Lipiu w sprawie 

negatywnej opinii dotyczącej uchwał Rady Gminy Lipie przyjętych w dniu        

27 stycznia 2011 roku: 

1. Nr V/25/2011 w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego                     

w Zimnowodzie w związku z przekształceniem w Oddział Zamiejscowy 

Przedszkola Publicznego w Parzymiechach. 

2. Nr V/26/2011 w sprawie zamiaru likwidacji szkoły i oddziału przedszkolnego 

– Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Lipiu z siedzibą                       
w Albertowie. 

3. Nr V/27/2011 w sprawie zamiaru likwidacji szkoły i oddziału przedszkolnego 

– Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Parzymiechach. 

4. Nr V/28/2011 w sprawie zamiaru likwidacji szkoły i oddziału przedszkolnego 

– Oddziału Przedszkolnego w Natolinie. 

       

- Radca Prawny ElŜbieta Pentak wyjaśniała, Ŝe zgodnie z przepisami Ustawy                     

o Związkach Zawodowych ze względu na to, Ŝe jest to opinia negatywna Radni 

powinni podjąć decyzję w związku z tą opinią, a dopiero potem naleŜy rozmawiać na 

temat ustalenia, czy jest moŜliwe dojście do jakiegoś wspólnego wniosku. Związek 

Nauczycielstwa Polskiego powołuje się na przepisy i zasady ustalone w Ustawie              

o Związkach Zawodowych, których rolą jest bronienie interesów pracowników. 

Szkoła i oświata jest miejscem specyficznym, nie jest to zakład pracy, gdzie trzeba 

tylko bronić interesów pracowników. Opinia ta widzi tylko kwestie pracowników,             

a najwaŜniejsze jest dobro dzieci, poniewaŜ prowadzenie szkoły dla dwudziestu 

czterech uczniów jest niekorzystne i niewskazane. Ujmowanie pracowników 

likwidowanych szkół w projektach organizacyjnych jest zadaniem pracodawcy, czyli 

dyrektora, który rozwiąŜe problem zatrudnienia pracowników.  

- Radny Krzysztof Orzełek stwierdził, Ŝe Pani Mecenas uzasadnia sprawę likwidacji 

szkół dobrem dzieci oraz pozytywną opinią Kuratorium Oświaty. Nauczyciele, którzy 

są merytorycznie przygotowani mogą wyraŜać swoją opinię co do dobra dzieci, a nie 

Pani Mecenas, która powinna opiniować zgodność uchwał i posunięć prawnych Rady 

Gminy z obowiązującymi przepisami prawa. Opinia jest wyraŜana przez ludzi głęboko 

zainteresowanych losem nauczycieli likwidowanych placówek. Podkreślił, Ŝe nie 

będzie się osobiście ustosunkowywał do tego, czy opinia ta jest słuszna, czy nie. 

KaŜdy radny powinien ją uwzględnić przy głosowaniu nad projektami uchwał. 

- Radca Prawny ElŜbieta Pentak wyjaśniała, iŜ nie oceniała opinii, tylko przedstawiła 

swoje stanowisko. Nie zakwestionowała, czy Państwo Związkowcy nie mają prawa do 

takiej opinii, poniewaŜ zrobili to zgodnie z przysługującym prawem, zwróciła jedynie 

uwagę, Ŝe jest o sprzeczne ze stanem faktycznym i z innymi opiniami. 

- Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Lipiu Marlena Kiepura oznajmiła, iŜ została 

wybrana przez koleŜanki i kolegów jako ich reprezentant. Podejmując się tej 

społecznej funkcji podjęła deklarację, Ŝe będzie swoje obowiązki - podyktowane przez 

statut - wykonywać najlepiej jak potrafi. Przytoczyła obowiązki Prezesów Związku 

Nauczycielstwa wynikające ze statutu. Następnie prosiła, aby zadbać o miejsca pracy 

oraz rozwiązanie problemów związanych ze zwolnieniami nauczycieli. 
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- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka podkreślił, iŜ Rada nie chce nikogo zwalniać, 
są inne pośrednie metody. Grupa osób mogłaby odejść dobrowolnie ze względu na 

osiągnięte uprawnienia emerytalne, ale to jest rola dyrektorów. Jako Rada musimy 

dbać o rozwój gminy oraz dobro wszystkich mieszkańców. 

- Sołtys wsi Natolin Ryszard Kotala prosił Wysoką Radę, aby na czas zakończenia 

remontu Szkoły Podstawowej w Lipiu odłoŜyć likwidację Szkoły Podstawowej                

w Natolinie i znaleźć inne rozwiązanie. 

- Radny Rady Powiatu Zbigniew Pilśniak powiedział, Ŝe gmina w 2010 roku do 

Szkoły Podstawowej w Natolinie dopłaciła około 300.000 zł, a ogółem do oświaty 

3.300.000 zł. Chce, aby wszystkich traktowano równo. Nie ma innego rozwiązania do 

28 lutego musi być podjęta decyzja o likwidacji, oby Szkoła w Natolinie nie została 

zlikwidowana jako jedyna.  

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka podkreślił, Ŝe likwidacja szkoły w Natolinie 

nie koliduje z tym, aby było stowarzyszenie. 

- Sołtys Szyszkowa BoŜena Kotas zapytała, dlaczego nauczyciele, którzy nabyli 

uprawnienia emerytalne nie chcą odejść na emeryturę.  
- Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego wyjaśniała, iŜ nabycie 

praw emerytalnych jest przywilejem, a nie obowiązkiem nauczyciela i nie moŜna 

nikogo zmusić do odejścia. 

- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Stanisław Sieja stanął w obronie Szkoły 

Podstawowej w Lipiu. Stwierdził, Ŝe opracowany projekt na termomodernizację 
Szkoły Podstawowej w Lipiu i Lindowie, nie przepadł, jest w rezerwie na 23 miejscu, 

a w Szkole Podstawowej w Lipiu naleŜy wymienić stropy ze środków 

zabezpieczonych w budŜecie Gminnego Zespołu Oświaty w kwocie 100.000 zł  

i moŜna to zrobić w ciągu dwóch miesięcy: lipca i sierpnia. Nie naleŜy ruszać 
projektów w Katowicach, musimy czekać na rozstrzygnięcie. Uwaga, Ŝe przez 12 lat 

nie interesowałem się Szkołą Podstawową w Lipiu jest nie na miejscu. Sala 

gimnastyczna była budowana dla Szkoły Podstawowej w Lipiu, a nie dla gimnazjum.  

- Wójt Gminy BoŜena Wieloch wyjaśniała, Ŝe do szkoły w Natolinie chodzi 

dwudziestu czterech uczniów. Poinformowała, Ŝe była na trzech spotkaniach, na 

których omawiany był problem likwidacji szkoły. Stwierdziła, Ŝe nie moŜe dojść do 

takiej sytuacji, Ŝeby w jednym budynku uczyły się dwie szkoły.  

- Radny Piotr Woźniak zapytał Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Stanisława 

Sieję – „ W końcówce lat dziewięćdziesiątych była wymieniana blacha na budynku 

Szkoły Podstawowej w Lipiu, czy wtedy nie stwierdzono, Ŝe więźba jest do 

wymiany?” 

- Radny Rady Powiatu Stanisław Sieja odpowiedział, Ŝe moŜe nie całą więźbę trzeba 

wymienić, ale jak się uprzemy to moŜemy zrobić piękną szkołę. Nie moŜna mówić,                  
Ŝe Szkoła Podstawowa w Lipiu to ruina. 

- Radna Teresa Podruczna podkreśliła, Ŝe dla Szkoły w Lipiu była zła passa,                      

bo wchodziła reforma oświaty i taka była potrzeba chwili. Trzeba było salę 
gimnastyczną przekazać dla gimnazjum, bo tam były planowane 4 dodatkowe 

pomieszczenia. Z czasem Rada Gminy podjęła decyzję o rozbudowie całego bloku 

nowej części gimnazjum ze środków budŜetu gminy. Równolegle szły środki 

finansowe na adaptację budynku na salę gimnastyczną w Parzymiechach. Na 

wyposaŜenie klas były pozyskiwane środki z rezerwy jednoprocentowej  

z Ministerstwa. Sytuacji sprzyjającej dla wymiany stropu w Szkole Podstawowej  

w Lipiu nie było. 

- Radny Ludwik Cieśliński zaznaczył, Ŝe na naszym terenie istnieją nie tylko 

nauczyciele. Wiele zakładów zlikwidowano i ludzie musieli odejść z pracy. 
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Dyrektorzy placówek oświatowych powinni być gospodarzami swojego obiektu.            

Nic nie przeszkadza, aby w Natolinie powstało stowarzyszenie. Mieszkańcy nie tylko 

Ŝyją szkołą, domagają się dróg i chodników. Prosił Pana Stanisława Sieję, aby nie 

przeszkadzał Pani Wójt w pracy.  

- Prezes Zarządu ZNP Marlena Kiepura odniosła się do pisma skierowanego do 

Przewodniczącego Rady w kwestii finansowej. Zaznaczyła, Ŝe nauczyciele są 
świadomi wprowadzenia oszczędności i czują się obwiniani za całą sytuację 
finansową w gminie. W piśmie zostały takŜe zawarte prośby, aby ludzi nie pozbawiać 
pracy.  

- Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Pułka zaznaczył, Ŝe sprawa zwolnienia 

nauczycieli to nie prośba do Rady Gminy, poniewaŜ to dyrektorzy placówek decydują              
o zwolnieniu nauczycieli.  

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka zarządził głosowanie w sprawie odrzucenia 

negatywnej opinii Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczącej 

podjętych uchwał w sprawie zamiaru likwidacji: 

- Nr V/25/2011, Nr V/26/2011, Nr V/27/2011, Nr V/28/2011. 

- W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za odrzuceniem opinii głosowało                     

12 radnych, przeciw głosował 1 radny, wstrzymało się od głosu 2 radnych. 

 

 

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji szkoły i oddziału przedszkolnego – Natolin. 

- Radca Prawny ElŜbieta Pentak wyjaśniała, Ŝe opinie, które były czytane                        

na dzisiejszej sesji, zostaną zawarte w tekście przyjętych uchwał. 

  

- Radny Krzysztof Orzełek podkreślił, iŜ zgodnie z art. 57 Statutu Gminy nie 

wskazano źródeł finansowania, ani kosztów likwidacji szkoły. Nic nie stoi na 

przeszkodzie w racjonalizacji utrzymywania placówek oświatowych bez ich 

likwidacji. Oświadczył, iŜ będzie głosował przeciwko likwidacji Szkoły w Natolinie.  

- Radca Prawny ElŜbieta Pentak wyjaśniała, Ŝe projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 

był przedstawiony na wspólnym posiedzeniu Komisji. 

 

- Przewodnicząca Komisji Uchwał Izabela Konc odczytała projekt uchwały w sprawie 

likwidacji szkoły i oddziału przedszkolnego – Natolin. 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie powyŜszy projekt 

uchwały: 

- Uchwała Nr VI/29/2011 w sprawie likwidacji szkoły i oddziału przedszkolnego 

została przyjęta większością głosów. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych,                     

za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 2 radnych głosowało przeciw, 

wstrzymał się od głosu 1 radny. 

 

Ad. 9. Przewodnicząca Komisji Uchwał Izabela Konc odczytała projekt uchwały w sprawie 

likwidacji szkoły i oddziału przedszkolnego – Albertów. 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie powyŜszy projekt 

uchwały: 

- Uchwała Nr VI/30/2011 w sprawie likwidacji szkoły i oddziału przedszkolnego 

została przyjęta większością głosów. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych,                 

za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny głosował przeciw, wstrzymał 

się od głosu 1 radny. 
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Ad.10. Przewodnicząca Komisji Uchwał Izabela Konc odczytała projekt uchwały w sprawie 

likwidacji szkoły i oddziału przedszkolnego – Kleśniska. 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie powyŜszy projekt 

uchwały: 

- Uchwała Nr VI/31/2011 w sprawie likwidacji szkoły i oddziału przedszkolnego 

została przyjęta większością głosów. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych,                 

za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 1 radny głosował przeciw, wstrzymało 

się od głosu 3 radnych. 

 

Ad.11. Przewodnicząca Komisji Uchwał Izabela Konc odczytała projekt uchwały w sprawie 

likwidacji Przedszkola Publicznego w Zimnowodzie w związku z jego 

przekształceniem w Oddział Zamiejscowy Przedszkola Publicznego w Parzymiechach. 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie powyŜszy projekt 

uchwały: 

- Uchwała Nr VI/32/2011 w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego                          

w Zimnowodzie w związku z jego przekształceniem w Oddział Zamiejscowy 

Przedszkola Publicznego w Parzymiechach, została przyjęta większością głosów.              

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 

radnych, wstrzymało się od głosu 2 radnych. 

 

Ad.12.  Przewodnicząca Komisji Uchwał Izabela Konc odczytała projekt uchwały w sprawie 

zamiaru połączenia Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lipiu                                  

z Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Lipiu i Przedszkolem Publicznym w Lipiu                    

i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu. 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie powyŜszy projekt 

uchwały: 

- Uchwała Nr VI/33/2011 w sprawie zamiaru połączenia Szkoły Podstawowej               

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lipiu z Gimnazjum im. Królowej Jadwigi              

w Lipiu i Przedszkolem Publicznym w Lipiu i utworzenia Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Lipiu została przyjęta większością głosów. W głosowaniu wzięło 

udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 2 radnych głosowało 

przeciw, wstrzymał się od głosu 1 radny. 

 
Ad.13. Przewodnicząca Komisji Uchwał Izabela Konc odczytała projekt uchwały w sprawie 

zamiaru włączenia do Zespołu Szkół w Parzymiechach Przedszkola Publicznego               

w Parzymiechach i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Parzymiechach. 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie powyŜszy projekt 

uchwały: 

- Uchwała Nr VI/34/2011 w sprawie zamiaru włączenia do Zespołu Szkół                      

w Parzymiechach Przedszkola Publicznego w Parzymiechach i utworzenia Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Parzymiechach została przyjęta większością głosów.             

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało                      

13 radnych, 1 radny głosował przeciw, wstrzymał się od głosu 1 radny. 

 

Ad.14. Przewodnicząca Komisji Uchwał Izabela Konc odczytała projekt uchwały w sprawie 

zamiaru połączenia Szkoły Podstawowej im. Leona Kruczkowskiego w Lindowie            

z Przedszkolem Publicznym w Lindowie. 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie powyŜszy projekt 

uchwały: 
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- Uchwała Nr VI/35/2011 w sprawie zamiaru połączenia Szkoły Podstawowej               

im. Leona Kruczkowskiego w Lindowie z Przedszkolem Publicznym w Lindowie 

została przyjęta większością głosów. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych,                  

za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, wstrzymał się od głosu 1 radny. 

 

Ad.15.  Przewodnicząca Komisji Uchwał Izabela Konc odczytała projekt uchwały w sprawie 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipie na lata 2011-2014. 

- Skarbnik Gminy Aneta Łaczmańska udzieliła wyjaśnień w zakresie podejmowanej 

uchwały. 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie powyŜszy projekt 

uchwały: 

- Uchwała Nr VI/36/2011 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Lipie na lata 2011-2014 została przyjęta jednogłośnie. W głosowaniu wzięło 

udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Ad.16. Przewodnicząca Komisji Uchwał Izabela Konc odczytała projekt uchwały w sprawie 

zmian w budŜecie gminy na 2011 rok. 

- Skarbnik Gminy Aneta Łaczmańska omówiła projekt uchwały, w którym dokonuje 

się zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budŜetu gminy o kwotę             
555 924 zł. 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie powyŜszy projekt 

uchwały: 

- Uchwała Nr VI/37/2011 w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2011 rok została 

przyjęta jednogłośnie. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za przyjęciem 

uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Ad.17.  Przewodnicząca Komisji Uchwał Izabela Konc odczytała projekt uchwały w sprawie 

wyraŜenia zgody na lotnicze wykorzystanie terenu. 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie powyŜszy projekt 

uchwały: 

- Uchwała Nr VI /38/2011 w sprawie wyraŜenia zgody na lotnicze wykorzystanie 

terenu została przyjęta jednogłośnie. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych,  

za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Ad.18. Wnioski, zapytania i odpowiedzi. 

- Sołtys Natolina Ryszard Kotala zapytał, czy będzie dostępny internet 

szerokopasmowy dla wszystkich miejscowości w gminie oraz czy władze gminy  

w perspektywie czasu przystąpią do opracowania projektu gazyfikacji. 

- Wójt Gminy BoŜena Wieloch odniosła się do pytań sołtysa Kotali. JeŜeli chodzi 

 o dostęp do szerokopasmowego internetu, poinformowała, Ŝe w dniu 4 marca br. ma 

spotkanie z Dyrekcją Telekomunikacji, na którym będę przeprowadzać rozmowy w tej 

sprawie. JeŜeli chodzi o gazyfikację, nie zajmowałam się tym problemem. JeŜeli 

społeczeństwo będzie zainteresowane, podejmę kroki w sprawie wypracowania 

koncepcji gazyfikacji. 

- Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Pilśniak podjął temat zatrudnienia lekarzy 

w Ośrodku Zdrowia i stanu dróg powiatowych. Stwierdził, Ŝe temat lekarzy, to bardzo 

trudny temat, poniewaŜ brak jest chętnych do pracy w Ośrodkach Wiejskich, 

podejmowane są zabiegi w tej sprawie. Sytuacja została przedstawiona Staroście. 

JeŜeli chodzi o drogę w Giętkowiźnie, członkowie Komisji Rolnictwa Rady Powiatu 

mają jechać w teren i ocenić sytuację, po czym zostaną podjęte odpowiednie decyzje. 
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- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka odniósł się do tematu gazyfikacji. 

Przypomniał, Ŝe w latach dziewięćdziesiątych, 9 gmin w Powiecie Kłobuckim 

podpisało porozumienie z Wojewodą Śląskim w sprawie gazyfikacji, które nie zostało 

zrealizowane ze względu na brak środków. W sprawie remontu dróg powiatowych 

wyjaśnił, Ŝe jeŜeli będą odpowiednie warunki pogodowe rozpocznie się naprawianie 

dziur po zimie. Generalna odbudowa drogi w Giętkowiźnie nie nastąpi w tym roku, na 

przyszły rok będziemy się starać o pozyskanie środków z zewnątrz na remont tej 

drogi. W bieŜącym roku w gminie będzie realizowany duŜy projekt na 

„Schetynówkę”.  

- Radny Piotr Woźniak zapytał jak wygląda sprawa z uregulowaniem stanu prawnego 

drogi na ulicy Parkowej w Parzymiechach. Dalej poruszył temat śmieci zalegających 

w rowach przydroŜnych i zaproponował, aby umieścić worki na śmieci przy drogach 

prowadzących przez las, poniewaŜ tam znajduje się najwięcej śmieci. 

- Radny Ryszard Kmiecik zapytał o moŜliwość zatrudnienia pielęgniarek w Ośrodkach 

Zdrowia w sobotę.  
- Sołtys Lipia Jacek Majchrzak zwrócił się z prośbą do Rady w związku  

ze zbliŜającym się stuleciem straŜy w Lipiu o rozpatrzenie sprawy zakończenia 

budowy chodnika przy ul. Parkowej i budowy parkingu przy boisku sportowym 

 w Lipiu. 

- Sołtys Stanisławowa Zdzisława Dziubczyk zwróciła się do Przewodniczącego Rady 

Powiatu Zbigniewa Pilśniaka odnośnie zatrudnienia dentysty w Ośrodku Zdrowia 

 w Stanisławowie. Poruszyła takŜe temat czyszczenia rowów i udraŜniania przepustów 

oraz wycięcia chorych lip w Stanisławowie, które zagraŜają bezpieczeństwu ludzi. 

- Radny Tadeusz Pułka wyjaśniał, Ŝe Powiatowy Zarząd Dróg zlecił Szkole Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego wydanie opinii w sprawie wycięcia chorych lip, z której 

wynika, Ŝe nie moŜemy wycinać Ŝadnych drzew. W sezonie letnim będą niszczone 

kolonie liszek i wycinane suche gałęzie. 

- Sołtys Lindowa Jerzy Dziubała dodał, Ŝe około dwa lata temu przez Powiatowy 

Zarząd Dróg były robione zdjęcia chorych lip w Lindowie, które naleŜy wyciąć. I do 

tej pory brak jest decyzji w tej sprawie. Sołtys dodał, Ŝe chore lipy w środku są puste  

i zagraŜają bezpieczeństwu ludzi. 

- Radny Ludwik Cieśliński skierował pytanie do Pani Wójt odnośnie moŜliwości 

budowy ścieŜek rowerowych, na trasie z Lipia od lasu do Parzymiech. Zapytał czy jest 

moŜna napisać projekt i skorzystać ze środków unijnych na realizację tego zadania. 

- Radny Krzysztof Orzełek zasugerował, aby Plany Zagospodarowania Przestrzennego 

udostępnić w zakładce w BIP oraz opracować regulamin korzystania z Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Troninach. Dalej zapytał, z czego wynikają wyrównania dla nauczycieli 

i dlaczego są wypłacane. 

- Pracownik Urzędu Gminy Krzysztof Sobera odniósł się do pytania Radnego 

Woźniaka dotyczącego drogi na ulicy Parkowej w Parzymiechach. Wyjaśnił, Ŝe 

zostało zlecone geodecie dokonanie wydzielenia działki, będącej drogą i sporządzenie 

mapy dla uregulowania własności w postępowaniu sądowym o zasiedzenie. 

- Wójt Gminy BoŜena Wieloch odpowiedziała na pytania i wnioski radnych. Dla 

realizacji wniosku o ścieŜkę rowerową moŜna będzie spróbować pozyskać środki  

z Lokalnej Grupy Działania. JeŜeli chodzi o Ośrodek w Troninach to zgodnie  

z załoŜeniami projektu do października musimy zatrudnić osobę niepełnosprawną, 
która będzie pracować w ośrodku. Ze względu na to, Ŝe wynagrodzenia nauczycieli  

w naszej gminie nie osiągają kwoty bazowej, ustalonej w drodze rozporządzenia, 

gmina zobowiązana jest wypłacić nauczycielom wyrównania do tej kwoty.  
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- Doradca Agnieszka Kotynia poinformowała, Ŝe urząd czeka na dostawę worków do 

selektywnej zbiórki odpadów. Worki zostaną dostarczone mieszkańcom naszej gminy. 

Informacje odnośnie sposobu segregacji śmieci oraz harmonogramu zbiórek zostaną 
umieszczone na stronie internetowej gminy, na sołeckich tablicach ogłoszeń oraz  

w gminnym biuletynie. Zostaną podjęte czynności dla usunięcia śmieci przy drogach 

prowadzących przez las. 

- Obecny na sesji Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Stanisław Sieja zaznaczył, Ŝe 

zawsze będzie przychodził na sesje. Zarzut, Ŝe przeszkadza Pani Wójt jest 

bezpodstawny, gdyŜ zawsze starał się pomagać. Podniósł, Ŝe zadania inwestycyjne w 

Zimnowdzie i Kleśniskach, mogą być zrealizowane w ramach Promesy dotacyjnej.  

Następnie złoŜył sołtysom gratulacje i Ŝyczył im powodzenia w nowej kadencji.  

- Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Pułka złoŜył Ŝyczenia sołtysom Ŝycząc im 

dobrej współpracy z Panią Wójt, pracownikami Urzędu Gminy i Radą Gminy. 

 

Ad.19.Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka zamknął 
 VI Sesję Rady Gminy Lipie o godzinie 13

50
. 
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