
Protokół Nr XX/2011 

z sesji Rady Gminy Lipie odbytej w dniu 5 grudnia 2011 roku  

w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu w  godz. 13
09 

  - 15
47 

. 

 

Radnych obecnych wg załączonej listy obecności –14. 

 

Spoza Rady udział wzięli: 

 

 Wójt Gminy Lipie - Bożena Wieloch; 

 Radca Prawny – Elżbieta Pentak 

 Doradca – Agnieszka Kotynia 

 Skarbnik Gminy - Aneta Łaczmańska; 

 Pracownik Urzędu – Roman Dądela, Krzysztof Sobera 

 Przewodniczący Rady Powiatu – Zbigniew Pilśniak 

 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Jerzy Sądel 

 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Stanisław Sieja 

 Sołtysi Gminy Lipie -  lista obecności w załączeniu 

 

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 XIX Sesji Rady Gminy Lipie. 

5. Powołanie Komisji Uchwał. 

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy za okres od 29 października 2011 roku do 5 

grudnia 2011 roku. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. 

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

Lipie na lata 2011-2014. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyborów 

zawierających azbest z terenu Gminy Lipie do roku 2032. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji 

podatkowych. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego  

w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów  

i wynagrodzenia za inkaso. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. 



15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie upowszechniania zasad prawidłowego żywienia wśród 

dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lipie. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/110/2011 Rady Gminy Lipie 

z dnia 28 października 2011 r. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/108/2011 Rady Gminy 

Lipie z dnia 28 października 2011 r. 

19. Odczytanie pisma w sprawie dofinansowania prac związanych z termomodernizacją 

Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku. 

20. Wnioski, zapytania i odpowiedzi. 

21. Zakończenie obrad XX Sesji Rady Gminy Lipie.  

 

PRZEBIEG POSIEDZENIA 

 

Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Pułka o godzinie 13: 09  otworzył XX sesję  

i powitał wszystkich zebranych. Następnie na podstawie listy obecności radnych 

stwierdził, że 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 możliwości wprowadzenia zmian.  

 

- Radca prawny Elżbieta Pentak poinformowała, że wnioskuje o wprowadzenie do 

porządku obrad uchwałę w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wykupu działki pod 

wybudowanie rowu odwadniającego, gdyż podczas podejmowania tej uchwały 

zmienił się właściciel i nie wiadomo czy nowy właściciel wyrazi chęć odsprzedania 

gminie działki, na której znajduje się rów. Druga uchwała, którą proszę o 

wprowadzenie do porządku obrad dotyczy zmiany uchwały nr XVIII/110/2011 z 

powodu użycia 2 słów, a dokładniej użycia w uchwale sposobu dokonania sprzedaży 

nieruchomości w Albertowie, skreślenie określenia przetargu nieograniczonego. 

Wydział Nadzoru Prawnego stwierdził, że taki zapis jest niedopuszczalny i należy 

usunąć te zapisy. 

 

 - Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Pułka wprowadził uchwałę w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XVIII/110/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 28 października 2011 

r. do porządku pod nr. 17, a uchwałę w sprawie uchylenia Uchwały Nr 

XVIII/108/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 28 października 2011 r. pod nr. 18, 

następnie poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianami. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14   radnych, w tym: 

- głosów „za”     oddano 13 

- głosów „przeciw”    oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”   oddano 1 



Porządek obrad wraz ze zmianami został przyjęty większością głosów. 

 

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

Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie powyższą 

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. Protokół Nr XIX/2011 radni przyjęli jednogłośnie bez czytania, za przyjęciem 

protokołu głosowało 14 radnych – protokoły był wyłożony do wglądu, uwag nie 

zgłoszono. 

 

Ad.5. W skład Komisji Uchwał weszli jednogłośnie: 

 

- Teresa Podruczna – Przewodnicząca 

- Gabriela Krzak – Członek 

- Izabela Konc – 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 z pracy za okres od 29 października 2011 roku do 5 

grudnia 2011 roku. 

Ad.7. – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Teresa Podruczna odczytała projekt 

uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie projekt uchwały w 

sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. 

W głosowaniu udział wzięło 14  radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 14 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

Uchwała Nr XX/124/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok została 

przyjęta jednogłośnie. 



 

Ad.8. – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Teresa Podruczna odczytała projekt 

uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. 

- Radny Krzysztof Orzełek zapytał, dlaczego zostały zmniejszone środki na biblioteki. 

- Skarbnik Gminy Aneta Łaczmańska wyjaśniła, że wpłynął wniosek od dyrektora 

GOK z prośbą o przekazanie środków z bibliotek na GOK, gdyż za te pieniądze chcą 

zakupić instrumenty muzyczne do orkiestry. 

- Radny Krzysztof Orzełek zapytał, ile w tym roku zostało zakupionych książek do 

bibliotek na naszym terenie. 

- Radna Alicja Podgórska oznajmiła, że książki zostały zakupione do bibliotek z 

otrzymanej dotacji. 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie projekt uchwały w 

sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. 

W głosowaniu udział wzięło 14  radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 13 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 1 

Uchwała Nr XX/125/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok została 

przyjęta większością głosów. 

Ad.9. – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Teresa Podruczna odczytała projekt 

uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie projekt uchwały w 

sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. 

W głosowaniu udział wzięło 14  radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 14 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

Uchwała Nr XX/126/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok została 

przyjęta jednogłośnie. 

Ad.10.  – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Teresa Podruczna odczytała projekt 

uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipie na lata 

2011-2014. 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie projekt uchwały w 

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



W głosowaniu udział wzięło 14  radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 14 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

Uchwała Nr XX/127/2011 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Lipie na lata 2011-201 została przyjęta jednogłośnie. 

Ad.11.  – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Teresa Podruczna odczytała projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyborów zawierających 

azbest z terenu Gminy Lipie do roku 2032. 

- Radna Izabela Konc podkreśliła, że pani Wójt przedstawiła, że  jak przyjdą jakieś 

pieniądze to będą wymieniane rury w Lindowie i Stanisławowie, a na ostatniej sesji 

była mowa, że w pierwszej kolejności będą robione na Zimnowodzie. 

- Radny Piotr Wożniak zaznaczył, że mieszkańcy Zimnowody na ten cel przeznaczyli 

swój fundusz sołecki. 

- Radna Teresa Podruczna oznajmiła, że mieszkańcy przeznaczyli fundusz sołecki na 

zrobienie dokumentacji na wymianę rur. 

- Wójt Gminy Bożena Wieloch poinformował, iż fundusz sołecki Zimnowody 

przewiduje zrobienie dokumentacji na wymianę rur. Jeżeli chodzi o wymianę rur 

azbestowo – cementowych w Zimnowodzie to sytuacja jest bardziej poważniejsza 

dlatego, że tam rury idą w drodze, a w Stanisławowie pójdą rowem, a więc należy 

tylko wykopać rów. Bardzo nam zależ na wymianie rur w  Zimnowodzie, tylko od 

razu trzeba ją połączyć z  kanalizacją i drogą. Chodzi o to, że jak konkurs zostanie 

ogłoszony i uda się uzyskać jakieś dofinansowanie to, żeby te pieniądze dobrze 

wykorzystać. 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka wyjaśnił, że 400 000,00 zł nie starczy na 

zrobienie całego wodociągu, a w ogóle musimy robić w kolejności wodociąg, 

kanalizacja i droga. 

- Radna Teresa Podruczna podkreśliła, że tam są zgłaszane częste awarie wodociągu i 

to również wiąże się z dużymi kosztami dla gminy. 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka zaznaczył, że ona będzie cały czas na uwadze, 

ale trzeba wykonywać w miarę możliwości prace kompleksowo. 

- Radny Piotr Woźniak zaznaczył, że mówi się, iż przy okazji kanalizacji, ale w 

Zimnowodzie nie ma nawet projektu na kanalizację. Wiadomo, że nowe rury są 

kładzione obok, a nie w tym samym miejscu co idzie stary wodociąg, a więc można 

puścić na Zimnowodzie wodociąg  rowem, albo chodnikami. 



- Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Pilśniak wiadomo, że na Zimnowodzie 

potrzebne są nowe rury, ale za ponad 300 000,00 zł nie zrobicie tego on będzie 

kosztował tyle co Danków. Trzeba patrzeć, gdzie za takie pieniądze zrobi się całość. 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie projekt uchwały w 

sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyborów zawierających azbest z 

terenu Gminy Lipie do roku 2032. 

W głosowaniu udział wzięło 14  radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 14 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

Uchwała Nr XX/128/2011 w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i 

wyborów zawierających azbest z terenu Gminy Lipie do roku 2032 została przyjęta 

jednogłośnie. 

Ad.12. – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Teresa Podruczna odczytała projekt 

uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji 

podatkowych. 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie projekt uchwały w 

sprawie określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowych. 

W głosowaniu udział wzięło 14  radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 14 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

Uchwała Nr XX/129/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy, informacji i 

deklaracji podatkowych została przyjęta jednogłośnie. 

Ad.13. – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Teresa Podruczna odczytała projekt 

uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze 

inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów  

i wynagrodzenia za inkaso. 

 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie projekt uchwały w 

sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz 

określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 

W głosowaniu udział wzięło 14  radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 14 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 



Uchwała Nr XX/130/2011 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i 

leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla 

inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 

 

Ad.14. – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Teresa Podruczna odczytała projekt 

uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. 

 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie projekt uchwały w 

sprawie zwolnień z 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 XX/131/2011 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. 

 

Ad.15. – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Teresa Podruczna odczytała projekt 

uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków. 

 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie projekt uchwały w 

sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

W głosowaniu udział wzięło 14  radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 14 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

Uchwała Nr XX/132/2011 w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na 

sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

 

Ad.16. – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Teresa Podruczna odczytała projekt 

uchwały w sprawie upowszechniania zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i 

młodzieży w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lipie. 

 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie projekt uchwały w 

sprawie upowszechniania zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży w 

szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lipie. 

W głosowaniu udział wzięło 14  radnych, w tym: 



- głosów „za”    oddano 14 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

Uchwała Nr XX/133/2011 w sprawie upowszechniania zasad prawidłowego żywienia 

wśród dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lipie. 

Ad.17. – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Teresa Podruczna odczytała projekt 

uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/110/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 28 

października 2011 r. 

 

-Radca Prawny Elżbieta Pentak wyjaśniła, że Nadzór Prawny nakazał skreślić w tej 

uchwale określenie trybu przetargu, tłumacząc swoje stanowisko tym, że jest to 

ingerencja w działalność Wójta. 

 

- Radny Krzysztof Orzełek zaznaczył, że radni przed podjęciem takiej uchwały 

powinni wiedzieć  na jakiej zasadzie zostanie nieruchomość sprzedana. Skoro nie 

może tego być w treści uchwały to w załączniku bądź uzasadnieniu do uchwały, aby 

radni zostali zapoznani jak będzie wyglądał tryb przetargu i jak będzie przebiegała 

sprzedaż. 

 

- Radca Prawny Elżbieta Pentak poinformowała, że zostanie to zapisane w protokole, 

ale nie w uchwale. 

 

- Radny Krzysztof Orzełek podkreślił, że w wyjaśnieniu do uchwały powinno być 

zawarte jaki to będzie przetarg ograniczony czy też nieograniczony. 

 

- Radca Prawny Elżbieta Pentak wyjaśniła, że Wójt może ustnie zapewnić o trybie i 

przebiegu przetargu. 

 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka zaznaczył, że przed podjęciem uchwały 

możemy zwrócić się do Wójta, aby określił, jaki będzie tryb przetargu. Nadzór 

zakwestionował, że w uchwale ma nie być określonego trybu, my mamy podjąć 

decyzje czy wyrażamy zgodę na sprzedaż czy wynajem. 

 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie projekt uchwały w 

sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/110/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 28 

października 2011 r. 

W głosowaniu udział wzięło 14  radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 12 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 2 

 

Uchwała Nr XX/134/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/110/2011 Rady 

Gminy Lipie z dnia 28 października 2011 r. 

 



Ad.18. – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Teresa Podruczna odczytała projekt 

uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/108/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 

28 października 2011 r. 

 

- Radca Prawny Elżbieta Pentak wyjaśniła, że podczas podejmowania uchwały, 

właściciel sprzedał działkę nie informując o tym Urzędu. 

 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka podkreślił, ze uchwała została unieważniona, 

gdyż nie dotyczy właściciela wobec, którego została podjęta. 

 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie projekt  uchwały w 

sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/108/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 28 

października 2011 r. 

W głosowaniu udział wzięło 14  radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 14 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

Uchwała Nr XX/135/2011 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/108/2011 Rady 

Gminy Lipie z dnia 28 października 2011 r. 

 

Ad.19.   – Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka odczytał pismo z Komendy Policji  

w Kłobucku w sprawie dofinansowania termomodernizacji budynku komendy. 

 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poinformował, że decyzje w tej sprawie 

podejmiemy na ostatniej sesji, prosił aby radni i sołtysi przemyśleli tą kwestię. 

Następnie poinformował, iż otrzymał pismo od mieszkańców Szyszkowa z prośbą o 

wymianę słupów drewnianych i linii energetycznej na odcinku miedzy Rębielicami 

Szlacheckimi a Szyszkowem, które stanowią zagrożenie. 

 

- Pracownik Urzędu Krzysztof Sobera poinformował, że wystąpił z pismem do 

Energetyki w tej sprawie i otrzymał odpowiedź odmowną. Jeśli ktoś będzie chciał się 

na tym odcinku budować i wystąpi o przyłącze energetyczne to wtedy wymienią słupy 

i dołożą dodatkową linię. 

 

- Sołtys Szyszkowa Bożena Kotas poinformowała, że w tamtym roku sołtysi 

zaznaczali stare słupy, drewniane, które są do wymiany. I w Szyszkowie nad rzeką 

leci stara droga, która miała być zlikwidowana i wtedy to oświetlenie można byłoby 

przenieś przy drodze gdzie ludzie mieszkają. Zaznaczaliśmy na mapkach, które należy 

wymienić i gdzie brakuje lampy, a teraz pozostawiono tą sprawę bez dalszego biegu. 

 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poinformował, że otrzymał pismo w sprawie 

ul. Dworskiej w Lipiu  z prośbą o remont tej drogi. 

 

- Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Pilśniak zaznaczył, ze ta droga w 

niektórych miejsca ma szerokość 5 m, a w drugim miejscu zaledwie 0,5 m. 

 

- Radny Krzysztof Orzełek zapytał, czy ona ma status drogi gminnej. 



- Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Pilśniak oznajmił, że jest drogą gminną. 

 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka oznajmił, ze ostatnie pismo wpłynęło od pana 

Andrzeja Wrześniaka w sprawie Przewodniczącej Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

 

Ad.20.  – Sołtys Stanisławowa Zdzisława Dziubczyk zasugerowała, aby w Urzędzie oraz 

poprosić księży o pomoc w zorganizowaniu zbiórki dla chorej uczennicy z terenu 

naszej gminy. 

 

- Sołtys Natolina Ryszard Kotala poinformował, że odnośnie odpadów segregowanych 

firma nie zostawiła worków i zapytał, czy worki zostaną dostarczone. 

 

- Wójt Gminy Bożena Wieloch poinformowała, że worki będą dostarczone przez 

firmę TAMAX, oni sami się zarządzili nie skonsultowali się z Urzędem, ale w 

najbliższym czasie skorygują ten błąd i osobiści rozprowadza worki na Natolinie, 

Zimnowodzie i Parzymiechach. Będzie kontynuowana ta akcja przez cały rok 2012 i 

chcemy poszerzyć jeszcze o makulaturę.  

 

- Radny Piotr Woźniak odniósł się do projektu strategii rozwoju gminy, kwestii 

budowy targowiska, wiem, że taka możliwość istnieje i chciałbym tą kwestie 

rozstrzygnąć, gdzie ewentualnie na terenie naszej gminy powstanie takie targowisko.  

Druga sprawa, to odnośnie wypowiedzi radnego Jarosława Łyźniaka, który na jednej 

sesji powiedział, że tyle inwestycji się dzieje w Parzymiechach, gdzie odcięto wodę na 

boisko, gdzie jest gimnazjum zaadaptowane w starych po budynkach, gdzie sprzedano 

tuczarnię z drogą prowadzącą do szkoły, gdzie są najgorsze drogi powiatowe. Nie 

można liczyć tylko na sztuki, ale na wielkość inwestycji. 

 

- Radny Jarosław Łyźniak wyjaśnił, że w tamtej kadencji 60% zrobionych inwestycji 

miało miejsce w Okręgu Wyborczym Parzymiechy, a w Okręgu Stanisławów nie ma 

nawet nowego krawężnika. Mówisz o szkole i gimnazjum, na waszym terenie 

powstały komitety, aby w Parzymiechach powstało gimnazjum na ten cel 

zrezygnowaliście z budowy dróg, a więc teraz nie mówcie, ze macie najgorsze drogi. 

 

- Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Pilśniak podkreślił, że wypominaniem 

radni daleko nie dojdą. Zaznaczył, że przy inwestycjach należy brać pod uwagę 

potrzeby małych i tych większych miejscowości. 

 

- Radna Teresa Podruczna zwróciła się z prośbą, aby skierować panów z wodociągów 

na Zimnowodę między panem Kleszczem a panem Ryszczykiem, aby wybudowali 

studzienkę odwadniającą. 

 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka podkreślił, że problem leży na prywatnych 

posesjach i należałoby zrobić kanał odwadniający przy drodze. Byłem tam dwa razy i 

rozwiązaniem jest odprowadzenie wody rowem poprzecznym, ale mieszkańcy 

wszystko pozasypywali.  

 

- Radny Zbigniew Bystrzykowski zaapelował, aby wyczyścić, obkosić i pogłębić rów 

prowadzący od  Ośrodka Odwykowego do cieku Grabarka, gdyż brak jest przepływu i 

na łąkach tworzą się bagna. Następnie zaznaczył, że uczniowie szkoły w 



Parzymiechach mają ciasno i należałoby pomyśleć o jakimś remoncie, gdyż warunki 

jakie tam panują są nikczemne. 

 

- Radna Izabela Konc zaznaczyła, że nadeszła najwyższa pora, aby zakończyć temat 

Parzymiech. Zaczęło się wszystko od udzielania absolutorium Pani Wójt, skoro wiem, 

że szkoła w Lipiu się wali to mam zagłosować przeciwko remontowi, nie na tym to 

polega. Nasza szkoła to budynek przeznaczony na krematorium, nie ma korytarza a w 

stołówce jest stęchlizna. Gimnazjum to tylko dwa pawilony połączone łącznikiem. 

Proszę zobaczyć, że największe miejscowości w naszej gminie to Lipie, Parzymiechy i 

Zimnowoda. Nie możemy się doprosić chodnika w Kleśniskach  i w Parzymiechach 

od Kółka Rolniczego, a projekt na drogę na Zagórzu przepadł, Napoleon ma wodę 

dopiero od zeszłego roku. Nie bądźmy sobie wrogiem. 

 

- Sołtys Natolina oznajmił, że nie tylko te duże miejscowości potrzebują chodnika, ale 

również te małe potrzebują lamp, wody, kanalizacji. 

 

- Sołtys Rębielic Szlacheckich Mirosław Klimaszewski podkreślił, że w budżecie 

gminy ujęte są 8 inwestycji ale kolejny raz pominięto Rębielice Szlacheckie. Na 2016 

dopiero jest zaplanowany remont szkoły podstawowej. Mija już 2 rok i zrobiona 

dokumentacja musi być uzupełniona, a wniosek na dofinansowanie remontu nie został 

złożony. Wolą ludzi było przeznaczyć pieniądze ze sprzedaży szkoły na 

termomodernizację, ale po co ja remontować skoro chce się ja zamknąć. 

 

- Sołtys Szyszkowa Bożena Kotas prosiła o zrobienie progu zwalniającego koło 

remizy. 

 

- Sołtys Wapiennika Kinga Bernaś zaapelowała, aby zrobić ryneczek dla własnych, 

lokalnych produktów. 

 

- Wójt Gminy Bożena Wieloch oznajmiła, że spotkała się z rada rodziców z Rębielic 

szlacheckich i wyjaśniłam, że nie mam zamiaru zamykać szkoły. Nie możemy sobie 

pozwolić na utrzymywanie klas 1 – 3 – osobowych, W Rębielicach Szlacheckich nie 

będzie wszystkich klas, podobnie w Lindowie. Liczba urodzeń dzieci maleje, kolejne 

roczniki to jedno, dwoje dzieci, dlatego gminie będzie się bardziej opłacało dowozić 

dzieci. Problem tkwi w tym, że jeżeli nie będzie klas to tym samym nie będzie miejsc 

pracy.   

 

Ad.21.  Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Pulka, wobec zrealizowanego porządku obrad 

zamknął posiedzenie XX Sesji Rady Gminy Lipie o godz. 1547. 

 

 

Protokołowała:   Sekretarz:    Przewodniczący: 

 

Małgorzata Jasińska    Ludwik Cieśliński   Tadeusz Pułka 

 

 

 
  


