
Protokół Nr XVIII/2011 

z sesji Rady Gminy Lipie odbytej w dniu 28 października 2011 roku  

w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu w  godz. 12
05 

  - 14
47

. 

Radnych obecnych wg załączonej listy obecności –14. 

 

Spoza Rady udział wzięli: 

 

• Wójt Gminy Lipie - BoŜena Wieloch; 

• Radca Prawny – ElŜbieta Pentak. 

• Doradca - Agnieszka Kotynia, 

• Skarbnik Gminy - Aneta Łaczmańska; 

• Pracownicy Urzędu: Roman Dądela, Maria Rudlicka, Krystyna Sołtysiak, Krzysztof 

Sobera, Jadwiga Przybylska.  

• W sesji udział wzięli sołtysi Gminy Lipie – lista obecności sołtysów w załączeniu. 

 

Sesji przewodniczył Pan Tadeusz Pułka – Przewodniczący Rady Gminy Lipie 

 

Porządek posiedzenia: 

 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór Sekretarza obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy Lipie, XV Nadzwyczajnej Sesji Rady 

Gminy Lipie, XVI Sesji Rady Gminy Lipie i XVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy 

Lipie. 

5. Powołanie Komisji Uchwał. 

6. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy za okres od 9 września 2011 roku do 28 

października 2011 roku.  

7. Wnioski, zapytania i odpowiedzi. 

8. Informacja na temat złoŜonych oświadczeń majątkowych 

9. Wybór ławnika do sądów powszechnych: 

•  Opinia Zespołu do spraw wyboru ławników o zgłoszonych kandydatach, 

•  Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania, 

• Wybór ławników, 

• Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Regionalnego w 

Częstochowie na kadencję  2012-2015.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz 

Gminy Lipie. 



14. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na oddanie w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego w uŜytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Lipie. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na przeznaczenie do sprzedaŜy w 

drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Lipie połoŜonej w Albertowie, oznaczonej jako działka nr 148. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/93/2011 Rady Gminy Lipie z 

dnia 8 września 2011 roku w sprawie wyraŜenia zgody na zmianę nieruchomości. 

17. Podjęcie  uchwały w sprawie zaopiniowania regulaminu Organizacyjnego Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Lipiu. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu 

Gminy Lipie z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2012. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych z mieszkańcami Gminy Lipie. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na najem lokalu uŜytkowego w trybie 

bezprzetargowym. 

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

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

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

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

Lipie na lata 2011 – 2015. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego 

deficytu budŜetu gminy na 2011 rok. 

26. Zakończenie obrad XVIII Sesji Rady Gminy Lipie.  

 

 

PRZEBIEG POSIEDZENIA 

Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Pułka o godzinie 1205  otworzył XVIII sesję  

i powitał wszystkich zebranych. Następnie na podstawie listy obecności radnych 

stwierdził, Ŝe w sesji uczestniczy 14 radnych, czyli wymagane quorum niezbędne do 

podejmowania prawomocnych decyzji. 

 

Ad.2. Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka przedstawił proponowany porządek obrad  

i poinformował o moŜliwości wprowadzenia zmian.  

 

- Wójt Gminy BoŜena Wieloch oznajmiła, Ŝe chciałaby do porządku obrad 

wprowadzić podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lipie. Mieszkańcy Tronin, którzy 

zwrócili się z wnioskiem o powołanie pod sołectwa Troniny w sołectwie Danków i 

stąd ta uchwała. 

 

- Radny Krzysztof Orzełek poinformował, Ŝe otrzymali projekt uchwały dopiero przed 

sesja i nie mieli czasu, aby zapoznać się z jej treściom. 

 



- Pracownik Urzędu Roman Dądela wniósł o wprowadzenie do porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na najem lokalu uŜytkowego w trybie 

bezprzetargowym, poniewaŜ kończy się umowa z dotychczasowym najemcą, który 

złoŜył wniosek o przedłuŜenie umowy najmu. 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku o 

wprowadzeniu do porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia zasad i 

trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lipie. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 12 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 2 

Wniosek o wprowadzeniu do porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia 

zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lipie 

został przyjęty większością głosów. 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku o 

wprowadzeniu do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na 

najem lokalu uŜytkowego w trybie bezprzetargowym. 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 14 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

Wniosek o wprowadzeniu do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyraŜenia 

zgody na najem lokalu uŜytkowego w trybie bezprzetargowym został przyjęty 

jednogłośnie. 

 

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych z mieszkańcami Gminy Lipie został wprowadzony do porządku obrad 

pod numerem 18. 

Projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na najem lokalu uŜytkowego w trybie 

bezprzetargowym został wprowadzony do porządku obrad pod numerem 19.  

 

-Wójt Gminy BoŜena Wieloch zwróciła się z prośbą do Przewodniczącego Rady 

Gminy oraz radnych o przesuniecie punktu: „Wnioski, zapytania i odpowiedzi” 

wcześniej, gdyŜ po przedstawieniu sprawozdania musi jechać na spotkanie do 

Kłobucka w sprawie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka oznajmił, Ŝe punkt: „Wnioski, zapytania i 

odpowiedzi” zostanie zrealizowany po przedstawieniu sprawozdania Wójta Gminy. 

 



- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie przyjęcie porządku 

obrad wraz ze zmianami. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 14 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

Porządek obrad wraz ze zmianami został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.3. Na Sekretarza Obrad zgłoszono kandydaturę Radnego Ludwika Cieślińskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie powyŜszą 

kandydaturę.  

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 14 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

Sekretarzem obrad został wybrany jednogłośnie Radny –Ludwik Cieśliński. 

 

Ad.4. Protokoły Nr XIV/2011, Nr XV/2011, Nr XVI/2011, Nr XVII/2011 radni przyjęli 

jednogłośnie bez czytania, za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych – protokoły 

był wyłoŜony do wglądu, uwag nie zgłoszono. 

 

Ad.5. W skład Komisji Uchwał weszli jednogłośnie: 

- Izabela Konc – Przewodnicząca 

- Alicja Podgórska – Członek 

- Gabriela Krzak – Członek 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 14 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

Skład Komisji Uchwał został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.6. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracy za okres od 9 września 2011 roku do 28 

października 2011 roku – sprawozdanie z załączeniu. 

 

Ad.7. – Sołtys Natolina Ryszard Kotala w swojej wypowiedzi nawiązał do opłat za 

odprowadzanie ścieków w gminie. W tamtej kadencji była podjęta uchwała o 

ustaleniu stawek za odprowadzanie ścieków, gospodarstwa domowe podłączone do 



kanalizacji płacą mniej niŜ gospodarstwa, które dowoŜą ścieki do oczyszczalni, 

róŜnica wynosi aŜ 1,50 zł. Zapytał dlaczego mieszkańcy, którzy nie są podłączeni do 

sieci kanalizacyjnej muszą płacić więcej za dowoŜone ścieki. Była radca prawny 

powiedziała, Ŝe następna rada moŜe tą uchwałę uchylić i  te koszty wyrównać. 

Następnie zapytał czy będzie dofinansowywany remont szkoły podstawowej w Lipiu. 

 

- Wójt Gminy BoŜena Wieloch oznajmiła, Ŝe na temat ścieków wypowie się pani, 

która się tym zajmuje. JeŜeli chodzi o remonty szkoły w Lipiu to w tym roku 

pozyskaliśmy tyle ile się dało uzyskać, a w następnym roku będziemy się starali o 

kolejne środki, na dzień dzisiejszy trudno jest powiedzieć jak długo ten remont jeszcze 

potrwa. Drodzy Państwo największy problem polega na tym, Ŝe nie ma takiej 

instytucji, która budowałaby szkoły. Samorządy mają coraz mniej pieniędzy na 

oświatę i z roku na roku subwencja spada.  

 

- Sołtys Natolina Ryszard Kotala wyjaśnił, Ŝe chodziło mu o to, Ŝe jeŜeli koszty 

poniesie znów tylko gmina i z tego powodu ucierpią inne inwestycje, które są 

naprawdę potrzebne w naszej gminie. W tej kwocie ponad 2 000 000,00 zł moŜna by 

zrobić kanalizację w dwóch miejscowościach w naszej gminie. 

 

- Sołtys Zimnowody Stanisław Wieczorek zapytał, co będzie z odprowadzeniem wody 

przed zimą, gdyŜ podczas roztopów robi się tam ogromna kałuŜa i podczas 

zamarznięcia powstaje w tym miejscu ślizgawica.   

 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka wyjaśnił, Ŝe ta woda powstaje na terenach 

prywatnych i ona nam zalewa drogę powiatową, a nam nie wolno prowadzić 

inwestycji na terenie prywatnym. 

 

- Sołtys Stanisławowa Zdzisława Dziubczyk podziękowała za przywieziony tłuczeń 

oraz zapytała jak wygląda sytuacja z kablem od światła, czy zostanie dołoŜony piąty 

kabel, aby umieścić lampę drogową. 

 

- Radna Izabela Konc zapytała, czy wpłynęła juŜ dla nauczycieli ostatnia transza za 

ostatni kwartał: sierpień, wrzesień, październik,   za projekt „Stawiamy na Edukacje”. 

 

- Skarbnik Gminy Aneta Łaczmańska wyjaśniła, Ŝe nauczyciele z projektu „Stawiamy 

na Edukacje” maja płacone kwartalnie i właśnie dzisiaj mają wypłacane. 

 

- Radny Piotr Woźniak podziękował, Pani Wójt Gminy za przywieziony tłuczeń na 

Napoleon i Grabarze. 

 

- Radny Jarosław Łyźniak zaapelował, aby jeszcze przed zimą wykosić trawę na 

poboczach, np. przed Julianowem jest tak wysoka trawa, Ŝe będzie utrudniała zimą 

odśnieŜanie. 

 



 - Radny Ryszard Kmiecik zapytał, jak wygląda sytuacja mostka na osiedlu w Lipiu, 

prosił o wyczyszczenie mostku, koło Państwa Dądelów i zapytał czy środek na  nowej 

drodze w Lipiu będzie zalany, bo słychać z tego tytułu juŜ zaŜalenia . 

 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka wyjaśnił, Ŝe ta droga w stronę Albertowa była 

robiona nową technologią i przy takim polewaniu się tego nie stosuje. Ale jeŜeli są 

takie postulaty to postaramy się ten środek zalać, na tą drogę mamy gwarancję 3 lat. 

 

- Sołtys Wapiennika Kinga Bernaś podziękowała za rozwiezienie tłucznia w  

Wapienniku i poprosiła, aby jeszcze uwalcować ten tłuczeń. 

 

- Sołtys Zimnowody Stanisław Wieczorek nawiązał do robienia przepustów przy 

drodze powiatowej i prosił o zajęcie się sprawą załamanego mostka. 

 

- Sołtys Stanisławowa Zdzisława Dziubczyk prosiła, Ŝeby uczulić osoby, które będą 

odśnieŜały, aby odśnieŜali szeroko, a nie zostawiali jeden pas i auta później nie mogą 

się wyminąć. 

 

- Radny Robert Lipartowski nawiązał do odśnieŜania i zaznaczył, aby nie zapomnieć 

ustawić na skrzyŜowaniach skrzyń z piaskiem.  

 

- Wójt Gminy BoŜena Wieloch oznajmiła, Ŝe w tamtym roku były ustawione skrzynie 

z piaskiem, ale zostały zniszczone.  

 

- Sołtys Giętkowizny Andrzej Patyk zapytał, co będzie z drzewami, które zostaną 

wycięte podczas czyszczenia na Giętkowiźnie cieku wodnego. 

 

- Wójt Gminy BoŜena Wieloch wyjaśniła, Ŝe drzewa ścięte podczas wykonywanych 

prac przy cieku wodnym będą mogli zabrać właściciele posesji przy których się 

znajdowały. 

 

- Sołtys Giętkowizny Andrzej Patyk zapytał, czy będzie robiona droga powiatowa 

prowadząca z Parzymiech do Giętkowizny. 

 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka przedstawiłem Staroście projekt budŜetu na 

przyszły rok i zawarłem w nim remont tej drogi, niedługo będę mieć odpowiedź. Z 

tego co się wstępnie dowiedziałem to prawie większość nam odrzucił.  W pierwszej 

kolejności powiat będzie spłacał kredyty zaciągnięte na inwestycję. Będziemy się 

starać o dofinansowanie na tą drogę od powiatu wieluńskiego i zrobić ją wspólnie, 

poniewaŜ ta droga znajduje się na skraju dwóch województw i powiatów. Wstępnie 

jesteśmy umówieni z Starostą Kłobuckim i Panią Wójt na spotkanie w Pątnowie z 

Wójtem Pątnowa i Starostą Wieluński. Spotkanie to jest przewidziane na początku 

listopada. 

 



- Wójt Gminy BoŜena Wieloch oznajmiła, Ŝe na początku listopada wspólnie z 

Wójtem Pątnowa będą prowadzić rozmowy w sprawie tej drogi i moŜe wtedy się 

rozstrzygnie, czy zostanie ona zrobiona. 

 

- Radny Ryszard Kmiecik ponowił swoje pytanie o mostek na osiedlu w Lipiu. 

 

- Wójt Gminy poinformowała, Ŝe zostanie on zrobiony ale dopiero na wiosnę.  

 

- Radna Izabela Konc podziękowała, Ŝe gmina dostrzega pracę, zasługi, wkład osób 

prywatnych, zakładów, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na rzecz naszej 

gminy, jest to bardzo miłe i mobilizujące do wysiłku. 

 

Ad.8. – Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka przedstawił informacje o złoŜonych 

oświadczeniach majątkowych radnych na rozpoczęcie kadencji 2010-2014 oraz o 

złoŜonych według stanu na dzień 31.12.2011 rok. Oznajmił, Ŝe wszystkie 

oświadczenia zostały złoŜone w terminie i radni mający błędy złoŜyli juŜ stosowne 

korekty. 

 

- Doradca Agnieszka Katynia przedstawiła informację o złoŜonych oświadczeniach 

majątkowych pracowników urzędu gminy, dyrektorów szkół i dyrektora GOK-u. 

 

Ad.9.   

• Radca Prawny ElŜbieta Pentak w imieniu Zespołu opiniującego kandydatów na 

ławników przedstawiła opinie w sprawie kandydata na ławnika do Sadu 

Rejonowego w Częstochowie. 

 

• W skład komisji skrutacyjnej weszli jednogłośnie: 

- Stanisław Cieślak – Przewodniczący  

- Robert Lipartowski – Członek  

- Krzysztof Orzełek – Członek  

 

• Podczas głosowania tajnego jednogłośnie na ławnika do Sądu Rejonowego w 

Częstochowie została wybrana Małgorzata Pawlak. Do Sądu Okręgowego w 

Częstochowie nie został wybrany ławnik z powodu braku zgłoszenia się 

kandydata. 

- Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Stanisław Cieślak odczytał protokół 

Komisji Skrutacyjnej. 

 

• Uchwała Nr XVIII/104/2011 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w 

Częstochowie na  kadencję  2012-2015 została przyjęta jednogłośnie. 

 

Ad.10.  – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Izabela Konc odczytała projekt 

uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

 



- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka oznajmił, Ŝe treść uchwały została juŜ 

omówiona na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy, następnie poddał 

pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości. 

W głosowaniu udział wzięło 14  radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 14 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

Uchwała Nr XVIII/105/2011 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości została przyjęta jednogłośnie. 

Radny Ludwik Cieśliński o godz. 13:44 opuścił obrady XVIII Sesji Rady Gminy.  

 

Ad.11. – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Izabela Konc odczytała projekt 

uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu. 

 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie projekt uchwały w 

sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu. 

W głosowaniu udział wzięło 13  radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 13 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

Uchwała Nr XVIII/106/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportu została przyjęta jednogłośnie. 

Ad.12. – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Izabela Konc odczytała projekt 

uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz 

zbiorowego odprowadzania ścieków. 

 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie projekt uchwały w 

sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego 

odprowadzania ścieków. 

W głosowaniu udział wzięło 13  radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 13 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

Uchwała Nr XVIII/107/2011 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków została przyjęta 

jednogłośnie. 



Ad.13. – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Izabela Konc odczytała projekt 

uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Lipie. 

 

- Pracownik Urzędu Roman Dądela wyjaśnił, Ŝe chodzi o nabycie na rzecz Gminy 

działki powstałej w wyniku podziału działki nr 515 w miejscowości Zimnowoda, na 

której został wybudowany rów odwadniający drogę gminną Zimnowoda – Karcze. 

 

- Sołtys Natolina Ryszard Kotala oznajmił, Ŝe nie uzyskał odpowiedzi, na jakiej 

podstawie zostały określone stawki za dowoŜone ścieki. 

 

- Pracownik Urzędu Krystyna Sołtysiak wyjaśniła, Ŝe w naszej gminie cena za ścieki 

dowoŜone jest stosunkowo niska w porównaniu z sąsiednimi gminami. 

 

- Sołtys Natolina Ryszard Kotala oznajmił, Ŝe Krzepice są prawie całe skanalizowane, 

a u nas jest więcej miejscowości dowoŜących ścieki i powinno się wziąć pod uwagę 

ich dobro, a nie zarabiać ich kosztem. 

 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka wyjaśnił, Ŝe gmina ze swojego budŜetu duŜo 

dopłaca do ścieków dowoŜonych.  

 

- Radny Krzysztof Orzełek zaznaczył, Ŝe Sołtys Natolina ma rację, Ŝe ceny ścieków 

dowoŜonych i skanalizowanych powinny być jednakowe, bo na czyj koszt są ścieki 

dowoŜone oczywiście, Ŝe na koszt dostarczającego. 

 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka podkreślił, Ŝe nasza oczyszczalnia jest 

stosunkowo mała i nie moŜe przyjąć więcej niŜ 10 % ścieków dowoŜonych. 

 

- Sołtys Natolina Ryszard Kotala zaznaczył, Ŝe obowiązkiem gminy jest zapewnić 

mieszkańcom odbiór ścieków, bo gdzie mają jechać je zawieźć skoro nie do gminnej 

oczyszczalni. 

 

- Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Pułka zaznaczył, Ŝe wszystko jest 

uzaleŜnione od wielkości oczyszczalni, dlatego w niektórych wypadkach naleŜy 

jechać na inną większą oczyszczalnie.  

 

- Radna Izabela Konc zapytała, jaki gmina poniesie koszt z tego tytułu. 

 

- Pracownik Urzędu Roman Dądela wyjaśnił, Ŝe zakup działki na której znajduje się 

rów odwadniający, to koszt około 3-4 tys zł. 

 

- Radny Krzysztof Orzełek zapytał, jak duŜa jest powierzchnia tej działki. 

 

- Pracownik Urzędu Roman Dądela poinformował, Ŝe powierzchnia działki na której 

został utworzony rów odwadniający wynosi około 10 arów. 



- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie projekt uchwały w 

sprawie wyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Lipie. 

W głosowaniu udział wzięło 13  radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 11 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 2 

Uchwała Nr XVIII/108/2011 w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości 

na rzecz Gminy Lipie została przyjęta większością głosów. 

 

Ad.14. – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Izabela Konc odczytała projekt 

uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na oddanie w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego w uŜytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Lipie. 

 

- Pracownik Urzędu Roman Dądela wyjaśnił, Ŝe uchwała dotyczy oddania w 

uŜytkowanie wieczyste działki leŜącej w Zbrojewsku, na której znajduje się sklep 

Gminnej Spółdzielni. 

 

- Radny Krzysztof Orzełek zapytał, jaka jest powierzchnia tej działki, która 

Spółdzielnia Gminna chce przejąć w uŜytkowanie wieczyste. 

 

- Pracownik Urzędu Roman Dądela wyjaśnił, Ŝe około 350 m
2
 gruntu. 

 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie projekt uchwały w 

sprawie wyraŜenia zgody na oddanie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w 

uŜytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipie. 

W głosowaniu udział wzięło 13  radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 9 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 4 

Uchwała Nr XVIII/109/2011 w sprawie wyraŜenia zgody na oddanie w drodze 

przetargu ustnego nieograniczonego w uŜytkowanie wieczyste nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Lipie została przyjętą większością głosów. 

 

Ad.15. – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Izabela Konc odczytała projekt 

uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na przeznaczenie do sprzedaŜy w drodze 

przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Lipie połoŜonej w Albertowie, oznaczonej jako działka nr 148. 

 



- Pracownik Urzędu Roman Dądela wyjaśnił, Ŝe uchwała dotyczy sprzedaŜy budynku 

po Szkole Podstawowej w Albertowie, mieszkańcy  na zebraniu wiejskim wyrazili 

swoja zgodę na sprzedaŜ. 

 

- Radna Izabela Konc zapytała, co teraz będzie w tej szkole. 

 

- Sołtys Albertowa Jacek Nicpoń wyjaśnił, Ŝe wszystko teraz zaleŜy od tego kto ten 

budynek kupi.  

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie projekt uchwały w 

sprawie wyraŜenia zgody na przeznaczenie do sprzedaŜy w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipie połoŜonej w 

Albertowie, oznaczonej jako działka nr 148. 

W głosowaniu udział wzięło 13  radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 13 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

Uchwała Nr XVIII/110/2011 w sprawie wyraŜenia zgody na przeznaczenie do 

sprzedaŜy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Lipie połoŜonej w Albertowie, oznaczonej jako działka nr 148 

została przyjętą jednogłośnie. 

Ad.16. – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Izabela Konc odczytała projekt 

uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/93/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 8 

września 2011 roku w sprawie wyraŜenia zgody na zamianę nieruchomości. 

- Radca prawny ElŜbieta Pentak wyjaśniła, Ŝe Nadzór Prawny z Katowic zgłosił, aby 

uchylić w §1 pkt. 2 mówiący na co będzie przeznaczona zamieniona nieruchomość, 

poniewaŜ zaznaczył, Ŝe jest to ingerencja w działalność Wójta. Wcześniejszej uchwale 

inny Nadzór Prawny kazał w uchwale pisać na kogo rzecz jest przeznaczana dana 

nieruchomość.  Widać, Ŝe kaŜdy nadzór prawny ma rozbieŜne stanowiska. 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie projekt uchwały w 

sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/93/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 8 września 2011 

roku w sprawie wyraŜenia zgody na zamianę nieruchomości. 

W głosowaniu udział wzięło 13  radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 13 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

Uchwała Nr XVIII/111/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/93/2011 Rady 

Gminy Lipie z dnia 8 września 2011 roku w sprawie wyraŜenia zgody na zamianę 

nieruchomości została przyjęta jednogłośnie. 



 

Ad.17. – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Izabela Konc odczytała projekt 

uchwały w sprawie zaopiniowania regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Lipiu. 

- Radny Krzysztof Orzełek zapytał, na czym polega zmiana w Regulaminie 

Organizacyjnym Gminnej Biblioteki. 

- Radca Prawny ElŜbieta Pentak wyjaśniła, Ŝe zmiana dotyczy filii Biblioteki 

Publicznej w Parzymiechach, w której została zmniejszona liczba godzin zatrudnienia 

z 8 na 6 godzin i Biblioteka będzie teraz czynna od 12
00

-18
00

. 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie projekt uchwały w 

sprawie zaopiniowania regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Lipiu. 

W głosowaniu udział wzięło 13  radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 11 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 2 

Uchwała Nr XVIII/112/2011 w sprawie zaopiniowania regulaminu Organizacyjnego 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu została przyjęta większością głosów. 

Ad.18. – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Izabela Konc odczytała projekt 

uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy 

Lipie z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2012. 

 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie projekt uchwały w 

sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie z 

Organizacjami Pozarządowymi w roku 2012. 

W głosowaniu udział wzięło 13  radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 13 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

Uchwała Nr XVIII/113/2011 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy 

Samorządu Gminy Lipie z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2012 została 

przyjęta jednogłośnie. 

 

Ad.19. – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Izabela Konc odczytała projekt 

uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 

z mieszkańcami Gminy Lipie. 

 



-Radca prawny ElŜbieta Pentak wyjaśniła, Ŝe do Rady Gminy naleŜy ustalenie jak 

konsultacje społeczne maja wyglądać i jak powinny przebiegać. Konsultacje są 

przeprowadzane np. jeŜeli wystąpił wniosek o utworzenie sołectwa czy pod sołectwa 

w waszej gminie, wtedy muszą być przeprowadzone konsultacje wśród mieszkańców. 

 

- Radny Krzysztof Orzełek oznajmił, Ŝe projekt uchwały został przedstawiony radnym 

dopiero przed sesją i nie mieli czasu, aby się zapoznać z treścią. W przedstawionym 

projekcie uchwały pojawiają się pewne nieścisłości mianowicie w paragrafie 2 pkt.4 

 
 

- Radca prawny ElŜbieta Pentak oznajmiła, Wójt powołuje zarządzeniem.  

 

- Radny Krzysztof Orzełek podkreślił, Ŝe wystepuja rozbieŜności w paragrafie 2 pkt.7 

 

 
 

Z tego punktu wynika, Ŝe w konsultacjach mogą uczestniczyć pełnoletni mieszkańcy 

Gminy, ale wydaje mi się, Ŝe skro są mieszkańcami gminy to juŜ mogą uczestniczyć w 

takich konsultacjach. 

 

- Radca prawny wyjaśniała, Ŝe na będą pytani tylko zainteresowani danym 

problemem. Konsultacje nie będą przeprowadzane w całej gminie, ale w danej grupie 

społeczeństwa. 

 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie wycofanie tej uchwały 

z porządku obrad. 

 

W głosowaniu udział wzięło 13  radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 13 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

 

Ad.20. – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Izabela Konc odczytała projekt 

uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na najem lokalu uŜytkowego w trybie 

bezprzetargowym. 

 

- Pracownik Urzędu Roman Dądela wyjaśnił, Ŝe wpłynął do Urzędu wniosek o 

przedłuŜenie najmu lokalu na czas nieokreślony i Rada Gminy musi wyrazić zgodę na 

najem lokalu. Najemca nie zalega z czynszem, wszystkie opłaty płaci w terminie i dba 

o lokal. 

 



- Radna Izabela Konc wyjaśniła, Ŝe ten teren równieŜ wynajmuje pan Prudlak, który 

juŜ od kilku lat zgłaszał chęć wykupu i zapytała dlaczego gmina podchodzi do tego 

opieszale. 

 

- Radca prawny ElŜbieta Pentak wyjaśniła, Ŝe wszystkie najmy lokalu powinny iść w 

trybie przetargowym, ale Rada Gminy moŜe wyrazić zgodę na tryb bezprzetargowy. 

 

- Radny Robert Lipartowski zaapelował, aby określić jakiś krótszy termin a nie na 

czas nieokreślony. 

 

- Radna Izabela Konc podkreśliła, Ŝe przedłuŜenie umowy najmu na czas nieokreślony 

to jest ryzyko. 

 

- Radny Zbigniew Bystrzykowski zaproponował, aby przedłuŜyć umowę na krótszy 

okres roku lub 2 lat. 

 

- Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie projekt 

uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na najem lokalu uŜytkowego w trybie 

bezprzetargowym (z wprowadzoną zmianą przedłuŜenia umowy na okres 2 lat). 

W głosowaniu udział wzięło 13  radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 13 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

Uchwała Nr XVIII/114/2011 w sprawie wyraŜenia zgody na najem lokalu uŜytkowego 

w trybie bezprzetargowym została przyjęta jednogłośnie. 

 

Ad.21.  – Skarbnik Gminy Aneta Łaczmańska oznajmiła, Ŝe zmiany w budŜecie dotyczą w 

uchwale pierwszej przesunięcia z paragrafu na paragraf ze względu, Ŝe nie mamy 

opłat adiacenckich, tylko umowy cywilno-prawne. Druga uchwała dotyczy przejęcia 

pieniędzy po zlikwidowanej oświacie do budŜetu gminy oraz przesunięcie kwot 

przeznaczonych na pensje ze stołówek na świetlice. W trzeciej uchwale są ujęte 

zmiany w związku z przyznaniem promesy na drogę Podlas w Napoleonie. Czwarta 

uchwała to wprowadzone są te wszystkie zmiany do WPF, piąta uchwała dotyczy 

zaciągnięcia kredytu na wodociąg Albertów – Chałków.  

 

- Radna Izabela Konc zapytała, czy przez te lata odsetki będą rosły. 

 

- Skarbnik gminy Aneta Łaczmańska wyjaśniła, Ŝe cały czas spłacamy odsetki. 

 

- Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt Uchwały Nr XVIII/115/2011 

w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2011 rok. 



W głosowaniu udział wzięło 13  radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 13 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

Uchwała Nr XVIII/115/2011 w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2011 rok została 

przyjęta jednogłośnie. 

 

Ad.22. - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt Uchwały Nr XVIII/116/2011 

w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2011 rok. 

W głosowaniu udział wzięło 13  radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 13 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

 

Uchwała Nr XVIII/116/2011 w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2011 rok została 

przyjęta jednogłośnie. 

 

Ad.23. - Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie projekt Uchwały Nr XVIII/117/2011 

w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2011 rok. 

W głosowaniu udział wzięło 13  radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 13 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

 

Uchwała Nr XVIII/117/2011 w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2011 rok została 

przyjęta jednogłośnie. 

 

Ad.24. - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipie na lata 2011 – 2015. 

W głosowaniu udział wzięło 13  radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 13 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

 

Uchwała Nr XVIII/118/2011 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Lipie na lata 2011 – 2015 została przyjęta jednogłośnie. 



Ad.25. - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budŜetu gminy na 2011 

rok. 

 

W głosowaniu udział wzięło 13  radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 13 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

Uchwała Nr XVIII/119/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie 

planowanego deficytu budŜetu gminy na 2011 rok została przyjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad.26. Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka odczytał pisma skierowane do Rady Gminy. 

 

- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Stanisław Sieja podziękował Pani Wójt Gminy 

BoŜenie Wieloch za miłe słowa. Następnie nawiązał do protokołu popowodziowego, 

gdzie z uzyskanych promes udało się juŜ zrobić ul. Kresy w Lipiu, ul. Szkolną w 

Kleśniskach, rowy w Zimnowodzie, a teraz jeszcze 600 tys na drogę Podlas w 

Napoleonie. Robiliśmy to po cichu, nie chciał obiecywać a potem rozczarowywać. 

Odnośnie kanalizacji jest to przedsięwzięcie, które niesie duŜe koszty. Stopniowo 

będzie robiona kanalizacja w Parzymiechach a następnie w okolicznych 

miejscowościach. Krzepice do tej pory nie są całe skanalizowane.  

 

- Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Pulka, wobec zrealizowanego porządku obrad 

zamknął posiedzenie XVIII Sesji Rady Gminy Lipie o godz. 14
47

. 

 

 

Protokołowała:   Sekretarz:   Przewodniczący: 

Małgorzata Jasińska    Ludwik Cieśliński  Tadeusz Pułka 

 

 

 


