
Protokół XIX/2011 
 

z sesji Rady Gminy Lipie odbytej w dniu 18 listopada 2011 roku  

w sali narad Urzędu Gminy w Lipiu w  godz. 8
06 

  - 9
21 

. 
 

Radnych obecnych wg załączonej listy obecności –13. 

 

Spoza Rady udział wzięli: 
 

• Wójt Gminy Lipie - BoŜena Wieloch; 

• Radca Prawny – ElŜbieta Pentak 

• Skarbnik Gminy - Aneta Łaczmańska; 

• Pracownik Urzędu – Maria Rudlicka 

Sesji przewodniczył Pan Tadeusz Pułka – Przewodniczący Rady Gminy Lipie 

 

Porządek obrad: 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór Sekretarza obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy Lipie. 

5. Powołanie Komisji Uchwał. 

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

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

społecznych z mieszkańcami Gminy Lipie. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta przyjmowanej  jako 

podstawa  obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Lipie. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego. 

10. Wnioski, zapytania i odpowiedzi. 

11. Zakończenie obrad XIX Sesji Rady Gminy Lipie.  

 

PRZEBIEG POSIEDZENIA 
 

Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Pułka o godzinie 910  otworzył XIII sesję  
i powitał wszystkich zebranych. Następnie na podstawie listy obecności radnych 

stwierdził, Ŝe w sesji uczestniczy 13 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.  



 

- Pracownik Urzędu Maria Rudlicka wnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad 

projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego. 

 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka wprowadził pod punktem 9 porządku obrad 

projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego i poddał pod glosowanie 

proponowany porządek obrad wraz ze zmianami. 

W głosowaniu udział wzięło 13   radnych, w tym: 

- głosów „za”     oddano 13 

- 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 13 radnych, w tym: 

- głosów „za”     oddano 13 

- głosów „przeciw”    oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”   oddano 0 

 

Sekretarzem obrad został wybrany jednogłośnie Radny –Ludwik Cieśliński. 

 

Ad.4. Protokół Nr XVIII/2011 radni przyjęli jednogłośnie bez czytania, za przyjęciem 

protokołu głosowało 13 radnych – protokoły był wyłoŜony do wglądu, uwag nie 

zgłoszono. 

 

Ad.5. W skład Komisji Uchwał weszli jednogłośnie: 

 

- Teresa Podruczna – Przewodnicząca 

- Izabela Konc – Członek 

- Alicja Podgórska – Członek 

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, w tym: 

- głosów „za”     oddano 13 

- głosów „przeciw”    oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”   oddano 0 

 

Skład Komisji Uchwał został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.6. Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poprosił o wyjaśnienie uchwały w sprawie 

zmiana w budŜecie gminy na 2011 rok. 

 



- Skarbnik Gminy Aneta Łaczmańska wyjaśniła, Ŝe przyszły pieniądze z projektu 

„Potrafię lepiej” i naleŜy ująć je w budŜecie, aby moŜna było robić zakupy dla szkół. 

 

- Radna Alicja Podgórska poinformowała, Ŝe środki zostały podzielone na dwie części 

i musimy do połowy grudnia zakupić komputery i multimedia dla wszystkich szkół 

klas I-III z naszej gminy. 

 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie projekt uchwały w 

sprawie zmiana 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 XIX/120/2011 w sprawie zmiana w budŜecie gminy na 2011 rok została 

przyjęta jednogłośnie. 

 

Ad.7. – Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka zapytał czy w projekcie uchwały w sprawie 

określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 

Gminy Lipie zostały uwzględnione wnioski Radnego Krzysztofa Orzełka. 

 

- Radca prawny ElŜbieta Pentak wyjaśniła, Ŝe do projektu uchwały nie zostały 

wprowadzone zmiany, poniewaŜ wszystkie sugestie Radnego Krzysztofa Orzełka 

zostały wyjaśnione. 

 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie projekt uchwały w 

sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z 

mieszkańcami Gminy Lipie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, w tym: 

- głosów „za”     oddano 13 

- głosów „przeciw”    oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”   oddano 0 

 

Uchwała Nr XIX/121/2011 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lipie została przyjęta jednogłośnie. 

 

Ad.8. – Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poinformował, Ŝe projekt uchwały w sprawie 

obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta przyjmowanej  jako podstawa  obliczenia podatku 

rolnego na obszarze gminy Lipie został juŜ omówiony na wspólnym posiedzeniu 

Komisji Stałych Rady Gminy Lipie. 

 

- Pracownik Urzędu Maria Rudlicka poinformowała, Ŝe  Śląska Izba Rolnicza 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 



-Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie projekt uchwały w 

sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta przyjmowanej  jako podstawa  obliczenia 

podatku rolnego na obszarze gminy Lipie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, w tym: 

- głosów „za”     oddano 12 

- głosów „przeciw”    oddano 1 

- głosów „wstrzymujących się”   oddano 0 

 

Uchwała Nr XIX/122/2011 w sprawie obniŜenia średniej ceny skupu Ŝyta 

przyjmowanej  jako podstawa  obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Lipie 

została przyjęta większością głosów. 

 

Ad.9. – Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poprosił panią Marię Rudlicką, aby wyjaśniła 

na czym polega projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego. 

 

- Pracownik Urzędu Maria Rudlicka oznajmiła, Ŝe zgodnie z ustawą zwalnia się z 

podatku rolnego uŜytki rolne wykorzystywane na działalność statutową polegającą na 

wykonywaniu zadań w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej. JeŜeli nie zwolni się 
straŜe z obowiązku płacenia podatku rolnego, to OSP Albertów musiałaby płacić 
podatek rolny.  

 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie projekt uchwały w 

sprawie zwolnień z podatku rolnego. 

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, w tym: 

- głosów „za”     oddano 13 

- głosów „przeciw”    oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”   oddano 0 

 

Uchwała Nr XIX/123/2011 w sprawie zwolnień z podatku rolnego została przyjęta 

jednogłośnie. 

 

Ad.10.  – Wójt Gminy BoŜena Wieloch wyjaśniła, Ŝe nie przedłoŜyła dzisiaj sprawozdania z 

działalności, ale rozmawiała w tym temacie z Przewodniczącym Rady i doszliśmy do 

wniosku, Ŝe jest to zbyt krótki okres czasu. Chciałabym tylko w kilku punktach 

przedstawić najwaŜniejsze problemy, z którymi przyszło nam się borykać w ostatnich 

dniach, otóŜ chcę powiedzieć na początku, Ŝe otrzymaliśmy protokół dotyczący 

badania kominów i wentylacji w budynkach socjalnych w Zbrojewsku i w Lipiu – 

Bielcu. Mamy w poniedziałek wizytę Nadzoru Budowlanego, będą oględziny, ale 

istnieje bardzo duŜe zagroŜenie, Ŝe te budynki socjalne mogą zostać przez Nadzór 

zamknięte.  Po obradach tej sesji jadę do Wicestarosty Henryka Kiepury i mam 

nadzieje, Ŝe pojedziemy razem do Nadzoru Budowlanego i będziemy razem tę kwestię 

omawiać, poniewaŜ grozi nam nie tylko zamknięcie, ale równieŜ kara za 

doprowadzenie do takiego stanu tych obiektów. Wczoraj na zebraniu w Lipiu 

mówiłam, Ŝe oprócz Szkoły w Lipiu są i inne problemy, z którymi przyjdzie nam się 

zmierzyć. JeŜeli chodzi o budynek na Bielcu to jest 7 rodzin, a tylko  są 4 przewody 



kominowe, do których są podłączone nie tylko piece centralnego ogrzewania, 

kuchenki, ale równieŜ wentylacje. Wszystko jest w jednym przewodzie i ten stan 

obiektów, który jest na dzień dzisiejszy zagraŜa zdrowiu, Ŝyciu, bezpieczeństwu 

mieszkańców. Następna sprawa to kwestia odśnieŜania, przetarg jest juŜ 

rozstrzygnięty i podzieliłam gminę na dwie części. W jednej części parzymieskiej 

będzie się zajmowała odśnieŜaniem pani Ewa Wieloch, a w drugiej części lipskiej pan 

Jan Gancarek. Chciałam się zapytać Wysokiej Rady, czy Państwo uwaŜacie, Ŝe takie 

drogi jak np. Zbrojewsko – Danków; Danków – Gonisko; Natolin – Lipie; Albertów – 

Rębielice Szlacheckie, drogi dojazdowe do pól  powinny być w zimie odśnieŜane.  

 

- Radny Ryszard Kmiecik poinformował, Ŝe jeŜeli będzie mały śnieg to moŜna 

odśnieŜyć, ale jeśli zasypie to nie odśnieŜać, bo praca pługu jest daremna, gdyŜ 

ponownie nawieje na drogę z pól. 

 

- Wójt Gminy BoŜena Wieloch oznajmiła, Ŝe jeśli będzie mały śnieg to będą 

odśnieŜać, ale przy większych opadach śniegu zaniechamy odśnieŜanie tych dróg. 

 

- Radny Stanisław Cieślak oznajmił, Ŝe są drogi główne i one powinny być na bieŜąco 

odśnieŜane.  

 

- Wójt Gminy BoŜena Wieloch zaznaczyła, Ŝe na tych drogach zima jest duŜo 

problemów, np. w tamtym roku na drodze Danków – Gonisko pracował pług 

praktycznie całą noc, nie odśnieŜył tego dobrze bo zawiało na drugi dzień, ale praca 

była wykonana. 

 

- Radna Izabela Konc podkreśliła, Ŝe sama nazwa wskazuje, Ŝe jest to dojazdowa do 

pól, a wiec zimą rolnicy nie jeŜdŜą na pola. 

 

- Wójt Gminy BoŜena Wieloch oznajmiła, Ŝe w tym tygodniu został rozstrzygnięty 

przetarg na budowę drogi Podlas w Napoleonie, w którym uczestniczył radny Piotr 

Woźniak, Robert Lipartowski i radna Alicja Podgórska. Przetarg wygrała firma z 

Przystajni, wczoraj podpisaliśmy juŜ umowę i wczoraj zawieźliśmy podpisaną umowę 

i cała dokumentację do Urzędu Marszałkowskiego.  

Mam jeszcze dwie wiadomości, otóŜ informowałam Państwa o tym, Ŝe jedna z pań 

nauczycielek z Parzymiech poszła do Sądu w sprawie wysłania jej na emeryturę i w 

pierwszej instancji wygrała proces i wyrokiem sądu została przywrócona do pracy. 

Sad swój  wyrok uzasadnił, dyskryminacją kobiety, Ŝe dyrektor dyskryminuje ze 

względu na wiek, Ŝe powinien zwolnić młodszą a starsza powinna pracować.  My 

będziemy składać teraz apelacje i zobaczymy co z tego wyniknie. W dniu 24 listopada 

zaplanowałam spotkanie ze wszystkimi nauczycielami, pracownikami obsługi, aby 

poruszyć wspólnie bardzo trudne problemy. Około 30 listopada chciałabym Państwu 

rozdać strategię i na początku grudnia chciałabym się spotkać, aby ją omówić. 

 



- Radny Ludwik Cieśliński odniósł się do sprawy wykupu mieszkań na Bielcu. 

Oznajmił, Ŝe wykup mieszkań miał być juŜ zakończony w tamtej kadencji, a do tej 

pory nie wykupują, poniewaŜ mają bardzo niski czynsz. Wyjściem z tej sytuacji jest 

podniesienie czynszu, bo ile znowu gminę będzie kosztował remont, a wykup 

mieszkań moŜna mieszkańcom rozłoŜyć na dogodne raty. Chciałbym się dowiedzieć 

dlaczego ta sprawa tak długo trwa.  

 

- Radny Stanisław Cieślak oznajmił, Ŝe ostatnio na komisji wspólnej pytałem odnośnie 

znaku zakazu postoju postawionego przy namalowanym zatoczkach i powiedział Pan , 

Ŝe jest ustawiony zgodnie z przepisami. Następnie usunął go Pan dwa dni po tej 

rozmowie. Proszę teraz to wytłumaczyć. 

 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka oznajmił, Ŝe w pierwszym projekcie nie było 

tutaj przewidzianych tych zatoczek i dlatego ten znak tam się znalazł. Ja popełniłem 

ten błąd, Ŝe nie uwzględniłem tego pomalowania i okazał się faktycznie nie potrzebny. 

 

- Radny Stanisław Cieślak  oznajmił, Ŝe zgłaszał Inspektorowi Nadzoru i 

Kierownikowi Robót odnośnie zatoczki ul. Częstochowska – ul. Kasztanowa, tam był 

składowany tłuczeń i to miejsce nie jest uprzątnięte, miejsce jest rozgrzebane. 

 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka wyjaśnił, Ŝe są to roboty dodatkowe i nie był 

jeszcze przeprowadzony ich odbiór. 

 

- Radna Izabela Konc poinformowała, Ŝe na ostatniej sesji przegłosowywaliśmy 

uchwałę wynajmu, dzierŜawy Panu Szymczykowskiemu i tam tez wynajmują Pan 

Antosik i Pan Prudlak. Uchwałą ustaliliśmy, Ŝe wynajmujemy na 2 lata. DzierŜawcy 

są bardzo uczciwi, regularnie płaca podatki, jeŜeli jest podwyŜka nie oponują. JeŜeli 

byłaby sprzedaŜ tego terenu to wtedy byłby przetarg tzw. nieograniczony i oni nie 

mieliby prawa pierwokupu. Wiem, Ŝe tym miejscem juŜ są zainteresowane inne 

osoby. Nie wiem, czy w takiej sytuacji nie skrzywdzilibyśmy takie osoby nie 

umoŜliwiając im prawa pierwokupu. Chciałam się zapytać, czy jest moŜliwość zmiany 

tej uchwały. 

 

- Radca prawny ElŜbieta Pentak wyjaśniała, Ŝe w kompetencji Rady leŜy kwestia 

wyraŜenia zgody na sprzedaŜ czy dzierŜawę. W umowie dzierŜawy, aby najemca mógł 

skorzystać z prawa pierwokupu to trzeba zawrzeć taki zapis. Do Pani Wójt 

podpisującej naleŜy decyzja o zawarciu takiej klauzuli w umowie dzierŜawy. 

 

- Radna Izabela Konc poinformowała, Ŝe skoro chcemy oszczędzac, my nie mamy nic 

przeciwko sołtysom oni duŜo robia dla gminy i naleŜy ich za to docenić, ale po 

przeprowadzeniu rozeznania nasi sołtysi mają 160 zł za sesję, w Krzepicach mają 

ryczały kwartalny 300 zł, jeŜeli ktoś jest nie obecny na sesji odtrącają 20% i nie są 

zapraszani na Komisje i nie na wszystkie sesje; Miedźno dieta za sesję 180 zł nie są 

zapraszani na wszystkie sesje i na Komisje; Opatów dieta za miesiąc 120 zł, Popów 



dieta za sesje 130 zł, Wręczyca Wielka płatne mają raz na kwartał – ryczałt 200 zł nie 

są zapraszani na wszystkie sesje i  na Komisje. Zapytała, czy jest moŜliwość u nas 

wprowadzenia ryczałtu dla sołtysów. Na sesji radnych i sołtysów obowiązuje 

punktualność, a proszę zauwaŜyć, Ŝe niektórzy po pierwszej przerwie juŜ idą do domu. 

Wydaje mi się, Ŝe dyscyplina przyjścia punktualnie i zastania do końca to ich równieŜ 

obowiązuje. 

 

Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka opuścił obrady o godz. 8:42. 

 

-  Wójt Gminy BoŜena Wieloch oznajmiła, Ŝe jeden z sołtysów podczas zbierania 

podatku straszył ludzi, Ŝe na następny rok będzie zbierać dodatkowe podatki w gminie 

Lipie na remont szkoły w Lipiu. Wczoraj kilku mieszkańców przyszło się mnie pytać 

o te podatki. 

 

- Radna Izabela Konc nawiązała do ul. Zagórze (II) w Parzymiechach i zapytała, czy 

byłaby taka moŜliwość, aby podzielić tą drogę na dwie części  i odcinek drogi od ul. 

Krzepickiej do pierwszego domu zrobić jako dojazdową do pól, a drugi odcinek 

zrobiłaby gmina, a jeŜeli zajdzie taka potrzeba czy zostanie zmieniony statut tej drogi. 

 

- Wójt Gminy BoŜena Wieloch poinformowała, Ŝe mieszkańcy drogi Giętkowizna – 

Grabarze bronią swej drogi jak niepodległości. JeŜeli rolnikowi z pługa opadnie 

ziemia na drogę to juŜ jest interwencja.  

 

- Radna Izabela Konc podkreśliła, Ŝe Gmina powinna wystosować pisma do 

właścicieli ziem przy drogach z informacją, Ŝe jeŜeli taka sytuacja nastąpi będzie 

karany grzywną. 

 

- Radna Teresa Podruczna skierowała się do Wysokiej Rady i Pani Wójt, Ŝe w 

projekcie budŜetu gminy są informację, Ŝe remont drogi gminnej Zimnowodzie, który 

miał być przeprowadzony w latach 2009 – 2011 i w tym roku miała być ona 

ostatecznie zrobiona to załatano tylko dziury i na wiosnę one pojawią się ponownie. 

Pani Wójt obiecała, Ŝe będzie zrobiona w 2012, a na ostatniej sesji Przewodniczący 

Rady zapewniał, Ŝe w 2013 roku. Jest to droga, która jest bardzo uczęszczana, bo jest 

to kierunek Parzymiech – Krzepice.  WjeŜdŜając od strony Krzepic mamy bardzo 

„piękną” wizytówkę dla naszej gminy. Zdziwiłam się, Ŝe ta droga ma być dopiero 

realizowana w 2015 roku. Ludzie,  którzy na tej drodze zniszczyli sobie podwozie 

grozili, Ŝe kosztami obciąŜą gminę więc bardzo proszę o przyspieszenie remontu tej 

drogi.  

 

-Skarbnik Gminy Aneta Łaczmańska zaznaczyła, Ŝe w budŜecie gminy na 2012 rok 

nie ma zaplanowanych Ŝadnych inwestycji, Państwo macie wskazać źródło 

finansowania proszę mi wskazać z czego mam zabrać z oświaty, straŜy, czy opieki. 

Wszystkie drogi były łatane paczerem i wszystkie drogi są przejezdne. 

 



- Wójt Gminy BoŜena Wieloch poinformowała, Ŝe była wraz z Wicestarostą 

Henrykiem Kiepurą na spotkaniu w Pątnowie, na którym był teŜ starosta wieluński i 

rozmawialiśmy na temat drogi prowadzącej na Giętkowiznę. Chce powiedzieć, Ŝe 

starostwo wieluńskie jest bardzo pozytywnie nastawione na remont ciągu drogi 

Parzymiechy – Załęcze Małe i mamy się w tej sprawie spotkać jeszcze raz na wiosnę, 

ale w 2012 roku ma powstać dokumentacja zarówno w starostwie kłobuckim i 

starostwie wieluńskim. W 2013 roku mają oba starostwa przesłać ten wniosek do 

oceny, aby uzyskać dofinansowanie. Powiat zadeklarował, Ŝe ta droga w 2013-2014  

roku będzie zrobiona. 

 

- Radca prawny ElŜbieta Pentak zaznaczyła, Ŝe skoro na tych drogach są takie dziury 

to naleŜałoby postawić znak ograniczenia jazdy do 30 km/h, aby uniknąć roszczeń o 

odszkodowania.  

 

- Radny Ryszard Kmiecik zaznaczył, Ŝe na drodze na Troninach naleŜałoby 

powycinać gałęzie (na odcinku od skrzyŜowania do pani Zając), które wchodzą na 

jezdnie, a tam jest droga bardzo wąska i tam nie ma gdzie zjechać. Przyjdzie zima i 

będzie problem z odśnieŜeniem. 

 

- Radna Henryka Siejka zaapelowała, aby załatać dziury na drodze prowadzącej z 

Albertowa do Rębielic Szlacheckich. 

  

- Radna Alicja Podgórska wraz z radnym Piotrem Woźniakiem w imieniu wszystkich 

radnych złoŜyła na ręce Pani Wójt podziękowania za roczną kadencję, za poświęcony 

czas, mobilizowanie i wspieranie radnych w działaniach na rzecz gminy. 

 

Ad.11. Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Henryka Siejka, wobec zrealizowanego porządku 

obrad zamknęła posiedzenie XIX Sesji Rady Gminy Lipie o godz. 9
21

. 

 

 

Protokołowała:   Sekretarz:   Przewodniczący: 

 

Małgorzata Jasińska    Ludwik Cieśliński  Tadeusz Pułka 


