
Protokół Nr XXI/2011 
 

z sesji Rady Gminy Lipie odbytej w dniu 20 grudnia 2011 roku  

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

  - 13
23 

. 

 

Radnych obecnych wg załączonej listy obecności –14. 

 

Spoza Rady udział wzięli: 

 

 Wójt Gminy Lipie - Bożena Wieloch; 

 Radca Prawny – Elżbieta Pentak 

 Skarbnik Gminy - Aneta Łaczmańska; 

 Pracownik Urzędu – Roman Dądela, Krzysztof Sobera 

 Przewodniczący GKRPA - Jacek Majchrzak 

 

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 XX Sesji Rady Gminy Lipie. 

5. Powołanie Komisji Uchwał. 

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

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

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

Lipie na lata 2011-2014. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lipie. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Lipie  

i sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek położonych  

w Lindowie. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian załącznika do Uchwały Nr IV/15/2010 Rady 

Gminy Lipie z dnia 28.12.2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w Dankowie. 

14. Wnioski, zapytania i odpowiedzi. 

15. Zakończenie obrad XXI Sesji Rady Gminy Lipie.  

 

PRZEBIEG POSIEDZENIA 

 

Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Pułka o godzinie 12: 12  otworzył XXI 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.  

 

- Radny Zbigniew Bystrzykowski w imieniu członków Komisji Rozwoju 

Gospodarczego i Finansów oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego zgłosił 

wniosek o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Wójta Gminy Lipie i diet radnych Gminy Lipie. 

 

- Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie wprowadzenie 

do porządku obrad uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lipie. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14   radnych, w tym: 

- głosów „za”     oddano 13 

- głosów „przeciw”    oddano 1 

- głosów „wstrzymujących się”   oddano 0 

- Pracownik Urzędu Roman Dądela zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku 

obrad uchwały przygotowanej na wniosek Radnego Jarosława Łyźniaka dotyczącą 

wyrażenia zgody na sprzedaż działek położonych w Lindowie. 

- Radny Krzysztof Orzełek oznajmił, że przed wprowadzeniem uchwały do porządku 

obrad, każdy radny powinien zostać zapoznany wcześniej z treścią projektu uchwały. 

Prosiłby, aby każdy kto wprowadza uchwałę do porządku obrad przedstawił projekt 

uchwały wraz z uzasadnieniem. 

- Radny Zbigniew Bystrzykowski wyjaśnił, ze jeżeli chodzi p uchwałę dotycząca 

wynagrodzenia Wójta Gminy Lipie to są dwie wersje uchwały i radni zadecydują, 

która zostanie przyjęta. Pierwsza wersja przewiduję podwyżkę 420 zł brutto, druga 

wersja 540 zł brutto, a dla radnych o 100 zł. 

-  Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka zapytał czy na chwile obecną takie 

wyjaśnienie wystarczy. 

- Radny Krzysztof Orzełek poinformował, ze chciałby zaznaczyć jaki panuje w naszej 

gminie standard wprowadzania uchwał do porządku obrad, pod projektem uchwały nie 

ma podpisanych autorów ani dołączonych uzasadnień. Jeżeli chodzi o uchwały 

dotyczących jakichkolwiek  podwyżek należy wskazać źródło finansowania w 

budżecie. 

- Radny Zbigniew Bystrzykowski poinformował, że w budżecie gminy zostały już 

zabezpieczone środki na ten cel.  



- Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad 

uchwały w sprawie diet dla radnych. 

W głosowaniu udział wzięło 14   radnych, w tym: 

- głosów „za”     oddano 12 

- głosów „przeciw”    oddano 1 

- głosów „wstrzymujących się”   oddano 1 

- Pracownik Urzędu Roman Dądela poinformował, że projekt uchwały został rozdany 

radnym przed sesją. Uchwała dotyczy sprzedaży działek w Lindowie. Te działki były 

wydzielone w zeszłym roku z zamiarem ich sprzedaży już rok temu. My tylko w tym 

teraz to finalizujemy, to jest w pewnym sensie zabezpieczeniem środków na remont 

szkoły w Lindowie. 

- Radny Jarosław Łyźniak wyjaśnił, ze działki przeznaczone do sprzedaży są wkładem 

własnym mieszkańców na remont szkoły w Lindowie. 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie wprowadzenie do 

porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek położonych 

w Lindowie. 

W głosowaniu udział wzięło 14   radnych, w tym: 

- głosów „za”     oddano 11 

- głosów „przeciw”    oddano 1 

- głosów „wstrzymujących się”   oddano 2 

- Przewodniczący GKRPA Jacek Majchrzak złożył wniosek o wprowadzenie do 

porządku obrad uchwały w sprawie zmian załącznika do Uchwały Nr IV/15/2010 

Rady Gminy Lipie z dnia 28.12.2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011. 

Zmiana dotyczy przesunięcia środków finansowych ze szkoleń na świetlice 

środowiskowa w Parzymiechach oraz z tegorocznej rezerwy na drużynę harcerską 

„Sokoliki”, a dokładniej na zakup mundurków harcerskich dla dzieci z rodzin 

patologicznych. 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka Poddał pod głosowanie przyjęcie do porządku 

obrad uchwały w sprawie zmian załącznika do Uchwały Nr IV/15/2010 Rady Gminy 

Lipie z dnia 28.12.2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011. 

W głosowaniu udział wzięło 14   radnych, w tym: 

- głosów „za”     oddano 14 

- głosów „przeciw”    oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”   oddano 0 



- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka 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 XX/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. – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Teresa Podruczna odczytała projekt 

uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. 

 

- Radna Izabela Konc zapytała, dlaczego są takie duże rachunki za energię w strażach. 

 

- Skarbnik Gminy Aneta Łaczmańska wyjaśniła, że normalnie rachunki są w 

granicach  80- 100 zł, ale teraz jest koniec roku i są spisywane liczniki, dlatego 

płacimy wyrównania, poza tym energia jest coraz droższa. 

 



- 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 XXI/136/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok została 

przyjęta jednogłośnie. 

 

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 XXI/137/2011 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 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 XXI/138/2011 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Lipie na lata 2011-201 została przyjęta jednogłośnie. 

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

uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lipie. 

 

      I wariant   II wariant

  
- Wynagrodzenie zasadnicze –     4900,00   5000,00 

- Dodatek funkcyjny –     1550,00   1550,00 



- Dodatek za wysługę lat w wysokości 20% -  920,00    920,00 

- Dodatek specjalny w wysokości 20%  

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - 1290,00   1310,00 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie przyjęcie wariantu II uchwały  

W głosowaniu udział wzięło 14  radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 13 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 1 

- Przewodniczący Rady  Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lipie. 

W głosowaniu udział wzięło 14  radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 12 

- głosów „przeciw”   oddano 1 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 1 

Uchwała Nr XXI/139/2011 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lipie 

została przyjęta większością głosów. 

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

uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Lipie i sołtysów oraz 

zwrotu kosztów podróży służbowych. 

- Radny Krzysztof Orzełek oznajmił, że treść uchwały, która została przyjęta do 

porządku obrad dotyczyła tylko diet radnych, a teraz okazuje się, że również sołtysów 

i usprawiedliwiania nieobecności. 

- Radca prawny Elżbieta Pentak wyjaśniła, że to jest tylko zmiana wysokości diet 

radnych i jest robiona na podstawie wcześniejszej uchwały, dlatego treść zostaje 

zmieniona w punkcie dotyczącym diet radnych wszystko inne pozostaje bez zmian. 

- Radny Krzysztof Orzełek podkreślił, że przed wprowadzeniem do porządku obrad 

radni powinni zostać zapoznani z cała treścią uchwały, a tu okazuje się że 95 % treści 

uchwały dowiadujemy się po fakcie. 

- Radny Ludwik Cieśliński poparł powyższą uchwałę podkreślając, że lata następne 

będą coraz gorsze i więcej podwyżek już nie będzie.  

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie projekt uchwały w 

sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Lipie i sołtysów oraz zwrotu kosztów 

podróży służbowych. 

W głosowaniu udział wzięło 14  radnych, w tym: 



- głosów „za”    oddano 11 

- głosów „przeciw”   oddano 2 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 1 

Uchwała Nr XXI/140/2011 w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Lipie i 

sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych została przyjęta większością 

głosów. 

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

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek położonych  

w Lindowie. 

- Radny Krzysztof Orzełek zapytał się, czy przeznaczone działki do sprzedaży są 

przez kogoś obecnie dzierżawione. 

- Pracownik Urzędu Roman Dądela oznajmił, że aktualnie nikt tych działek nie 

dzierżawi. 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka zapytał, gdzie te działki się znajdują. 

- Skarbnik Gminy Aneta Łaczmańska poinformowała, że działki są położone przy 

drodze z Lindowa w stronę Julianowa. 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie projekt uchwały w 

sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek położonych w Lindowie. 

W głosowaniu udział wzięło 14  radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 14 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

Uchwała Nr XXI/141/2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek 

położonych w Lindowie została przyjęta jednogłośnie. 

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

uchwały w sprawie zmian załącznika do Uchwały Nr IV/15/2010 Rady Gminy Lipie z 

dnia 28.12.2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011. 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie projekt uchwały w 

sprawie zmian załącznika do Uchwały Nr IV/15/2010 Rady Gminy Lipie z dnia 

28.12.2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2011. 

W głosowaniu udział wzięło 14  radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 14 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 



Uchwała Nr XXI/142/2011w sprawie zmian załącznika do Uchwały Nr IV/15/2010 

Rady Gminy Lipie z dnia 28.12.2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 została przyjęta 

jednogłośnie. 

 

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

uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w Dankowie. 

- Pracownik Urzędu Roman Dądela poinformował, że budynek remizy OSP w 

Dankowie mieści się na dwóch działkach jedna należy do gminy druga parafialna. 

Ksiądz z Dankowa zgodził się przekazać działkę nieodpłatnie na rzecz straży. 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie projekt uchwały w 

sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w Dankowie. 

W głosowaniu udział wzięło 14  radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 14 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

Uchwała Nr XXI/143/2011w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w 

Dankowie została przyjęta jednogłośnie. 

Ad.14.  – Wójt Gminy Bożena Wieloch podziękowała radnym za podwyższenie 

wynagrodzenia oraz za motywację do dalszej intensywnej pracy. Poinformowała, że 

była na spotkaniu w Katowicach w sprawie Orlika i w następnym roku powstanie 18 

Orlików i będzie ich już w sumie 150. Otrzymaliśmy telefonicznie decyzję Komisji 

Heraldycznej, która wyraziła zgodę, aby przyjęty projekt stał się herbem naszej 

gminy. Otrzymaliśmy potwierdzenie, że w 2012 roku zostanie wykonany remont 

Ośrodka Zdrowia w Parzymiechach.  

Ad.15. Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Pulka, wobec zrealizowanego porządku obrad 

zamknął posiedzenie XXI Sesji Rady Gminy Lipie o godz. 1323. 

 

 

Protokołowała:   Sekretarz:    Przewodniczący: 

 

Małgorzata Jasińska    Ludwik Cieśliński   Tadeusz Pułka 
 

 

 

 


