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Protokół XXII/2011 

 

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

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

 – 15
10

 . 

 

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; 

 Pracownicy Urzędu Gminy: Roman Dądela, Krzysztof Sobera 

 Wicestarosta Powiatu Kłobuckiego – Henryk Kiepura 

 Ks. Henryk Dusza 

 Ks. Sebastian Kępa 

 Ks. Tadeusz Klimowicz 

 Przewodniczący Rady Powiatu – Zbigniew Pilśniak 

 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Stanisław Sieja 

 Radny Rady Powiatu – Józef Borecki 

 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 XXI Sesji Rady Gminy Lipie. 

5. Powołanie Komisji Uchwał. 

6. Informacja Wójt Gminy Lipie z pracy za okres od 6 grudnia 2011 r. do 28 grudnia 2011r.  

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 Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipie na 

lata 2011-2014. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipie na 

lata 2012 – 2023. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na  2012 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Lipie 

na 2012 rok. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok. 
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14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

na 2012 rok. 

15. Podjęcie uchwały zmiany Uchwały Nr XVIII/113/2011 z dnia 28 października 2011 roku w 

sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie  

z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2012. 

16. Wnioski, zapytania i odpowiedzi. 

17. Zakończenie obrad XXII Sesji Rady Gminy Lipie.  

 

 

PRZEBIEG POSIEDZENIA 

 

Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Pułka o godzinie 12: 12  otworzył XXII 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. Następnie oddał głos zaproszonym proboszczom z Parafii Danków, 

Parafii Lindów, Parafii Parzymiechy. 

 

- ks. Henryk Dusza – podziękowała za zaproszenie życzył, aby przy kończącym się roku 

radni w duchu służby cieszyli się dużym zaufaniem wśród mieszkańców oraz osiągali 

najlepsze wyniki w pracy na rzecz gminy. 

 

- ks. Sebastian Kępa – podziękował za owocną współprace między kościołem  

a gminą. Podkreślił, że księża podobnie jak radni służą tym samym ludziom  

i są jednością w wymiarze społecznym i duchowym. Podziękował za zadbany stan dróg. 

Podkreślił, że gmina choć biedna może dużo osiągnąć poprzez jedność  

i solidarność w działaniu. 

 

- ks. Tadeusz Klimowicz – podkreślił, że człowiek który jest wierny swoim ideałom nie 

spotka się z krytykom wśród ludzi. Życzył miłości do ojczyzny i tradycji, optymizmu, światła 

i ognia w działaniu oraz dużo życzliwości.  

 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka w imieniu wszystkich radnych podziękował za ciepłe 

słowa uznania. 

 

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

i poinformował o możliwości wprowadzenia zmian.  

 

- Radna Izabela Konc zwróciła się z prośbą, aby numerować projekty uchwał, gdyż uchwały 

w sprawie zmian w budżecie są do siebie podobne i niekiedy nie wiadomo, która w danej 

chwili jest omawiana. 

 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poinformował, że numery uchwał powinny być 

nadawane dopiero na sesji, ponieważ jeżeli jakaś uchwała zostanie dodana do porządku albo 

usunięta z porządku obrad to numeracja ulegnie zmianie. Postaramy się od następnej sesji 

podawać uchwały z nadanymi wstępnymi numerami. Następnie poddał pod głosowanie 

przyjęcie porządku obrad. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14   radnych, w tym: 
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- głosów „za”     oddano  14 

- głosów „przeciw”    oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”   oddano 0 

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

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 XXI/2011 radni przyjęli jednogłośnie bez czytania, za przyjęciem protokołu 

głosowało 14 radnych – protokół 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. – Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka oddał głos Wicestaroście Powiatu Kłobuckiego 

Henrykowi Kiepurze. 

 

- Wicestarosta Henryk Kiepura poinformował, że chciałby podsumować miniony rok, gdyż 

był on bardzo owocny i udało się zrealizować wiele spraw, np. projekty drogowe - 

otworzyliśmy drogę Danków – Julianów. Podziękował Pani Wójt Bożenie Wieloch i radnym 

za możliwość zorganizowania Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych w Parzymiechach, 

dopisała nam pogoda i dobra organizacja. Rozpoczęliśmy nowe tematy związane ze służbą 

zdrowia, od nowego roku ma przyjść nowy lekarz do Ośrodka Zdrowia w Stanisławowie. 

Dzięki przeznaczeniu środków  finansowych na remont Ośrodka Zdrowia w Parzymiechach 

uda się w następnym roku zrealizować tą inwestycje. Z inicjatywy Pani Wójt udało się 

zorganizować spotkanie w Gminie Pątnów z Starostą Wieluńskim i Wójtem Gminy Pątnów  

w sprawie remontu drogi prowadzącej do Giętkowizny. Jest to plan przewidziany do 

realizacji za 2-3 lata, wstępne porozumienie w tej sprawie zostało już zawarte. 
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- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka życzył, żeby co roku tak dobrze układała się 

współpraca między Gminą Lipie a Starostwem Powiatowym w Kłobucku, następnie poprosił 

Panią Wójt o przedstawienie sprawozdania z pracy. 

 

- Wójt Gminy Bożena Wieloch przedstawiła sprawozdanie z pracy za okres od 6 grudnia 

2011 r. do 28 grudnia 2011r. – sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

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

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. 

- Skarbnik Gminy Aneta Łaczmańska oznajmiła, że  dokonuje się zmian w wydatkach 

budżetu gminy na rok 2011. Zmniejszamy w dziale plany zagospodarowania przestrzennego i 

dokonujemy przesunięć na infrastrukturę wodociągową i sanacyjną wsi. Wszystkie 

zwiększenia i zmniejszenia dokonane są w obrębie wydatków statutowych czyli bieżących. 

- 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/144/2011 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. 

- Skarbnik Gminy Aneta Łaczmańska oznajmiła, że  w §1 w związku z podpisaną umową na 

dotacje ze Skarbem Państwa, czyli ta promesa powodziowa na drogę Napoleon zmniejszamy 

dochody i wydatki o kwotę 96 163, 00 zł. W §2 dokonuje się przesunięcia z planu 

zagospodarowania i zwiększa się w inwestycjach remont drogi w Napoleonie, przesuniecie to 

dotyczy takiej sytuacji, że w pierwszej wersji mieliśmy wpisane do dotacji oznakowanie  

poziome i trwałe oznakowanie. W zeszłym tygodniu poinformowali nas, że trwałe 

oznakowanie nie może wchodzić w zakres dotacji powodziowej tylko oznakowanie 

tymczasowe. W §3 zmniejszamy wydatki w rozdziale budowa kanalizacji sanitarnej 

Napoleon – Parzymiechy i w inwestycjach budowa wodociągu z przyłączami, gdyż 

otrzymaliśmy zwrot VAT – u. W §4 zmniejszamy przychody z kredytu, gdyż tego kredytu 

już nie będziemy zaciągać. 

- 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: 
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- głosów „za”    oddano 14 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

Uchwała Nr XXII/145/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok została przyjęta 

jednogłośnie. 

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

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

– Skarbnik Gminy Aneta Łaczmańska poinformowała, że zmiany dotyczą dostosowania 

zmian w budżecie gminy na 2011 rok do Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

 

- 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 XXII/146/2011 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Lipie na lata 2011-201 została przyjęta jednogłośnie. 

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

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipie na lata 2012 – 2023. 

 

- Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Przestrzegania Prawa i 

Porządku Publicznego Zbigniew Bystrzykowski odczytał opinie Komisji Rozwoju 

Gospodarczego i Finansów oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 -2023 i budżetu gminy na 2012 rok. – opinia 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

- Skarbnik Gminy Aneta Łaczmańska odczytała opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Katowicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2023 i budżetu 

gminy na 2012 rok – opinie stanowią załącznik do protokołu. 

 

- Radny Krzysztof Orzełek zaznaczył, że w projekcie budżetu ma uwagi do jednej pozycji, 

mianowicie umieszczania w przyszłym roku inwestycji pn. „Budowa boiska typu Orlik”. 

Uważam, że ta inwestycja jest kosztowną dla gminy i niepotrzebnym wydatkiem w tak 

trudnych czasach. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej mówi, żeby gospodarować 

oszczędnie, racjonalnie, by w tych trudnych okolicznościach braku wpływów budżetowych 

ograniczać inwestycje. Musimy pamiętać o tym, że z środków unijnych mamy zmniejszenie 

wpływów na przyszły rok w budżecie o ponad 2 miliony złotych i prawdopodobnie niewiele 

tych środków pozyskamy, bo już znaczną póle gmina wykorzystała. Budowa Orlika jest 

bardzo kosztowna i  my mamy bardzo ważną inwestycje typu remont i modernizacja szkoły 

w Lipiu i uważam, że bardziej celowe byłoby przesunięcie środków z Orlika na remont 
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szkoły w Lipiu. Zamknięcie tej szkoły na dzień dzisiejszy generuje koszty m.in. dowozu 

dzieci, utrzymanie formalnie zlikwidowanej szkoły w Natolinie. Orlik nie będzie kosztował 

gminy 330 000, 00 zł, przy maksymalnych dotacjach nawet tych 40% będziemy mieli 

konieczność do zapłacenia VAT od całej inwestycji, co spowoduje, że około 600 000,00 zł 

będzie kosztowała cała inwestycja. Ta inwestycja będzie generowała koszty utrzymania 

Orlika, które  rocznie będą wynosić od 25 000,00 do 50 000,00 zł. Gdybyśmy takie małe 

boisko piłkarskie zgodnie z przepisami robili za te pieniądze, za ten koszt jednostkowy m
2 

 to 

kosztowałoby nas około 10 milionów złotych. Nie dopuszcza się wręcz  do zaniechania 

inwestycji w postaci tego zaplecza 60 m
2
, które buduje się przy Orlikach. Ta inwestycja 

budowy boiska w Lipiu jest planowana przy szkole więc tutaj aż się prosi, aby nie budować 

jakiegokolwiek zaplecza, bo zaplecze przy sali gimnastycznej istnieje. Proszę, aby radni tą 

kwestie wzięli pod uwagę uchwalając ten budżet.  

 

- Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Pułka oznajmił, że druga taka szansa dla naszej 

gminy może się nie pojawić. Gmina przy budowie Orlika ma do pozyskania 500 000,00 zł 

dofinansowania od Ministra Sportu a pozostałe 330 000,00 zł można pozyskać z innych 

źródeł. W latach następnych sytuacja będzie się pogarszała, a nasza gmina taniej nie 

wybuduje takiego boiska. Chciałbym zachęcić do głosowania za tą inwestycją, ja popieram to 

co mówi radny Krzysztof Orzełek, ale taniej nie wybudujemy nigdy i to jest jedyna szansa 

dla naszej gminy. 

 

- Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Pilśniak przedstawił koszty budowy Orlika w 

Krzepicach, gdzie inwestorem był powiat: 500 000,00 zł od Ministra Sportu, 330 000,00 zł 

od Marszałka Województwa Śląskiego. Cały koszt boiska wyniósł 1 000 060,00 zł, czyli 

praktycznie 200 000,00 kosztowało to powiat. Temat powoli będzie się kończył i nie będzie 

już takich dofinansowań. 

 

- Radna Alicja Podgórska odniosła się do wypowiedzi radnego Krzysztofa Orzełka i 

oznajmiła, że pracuje w szkole w Lipiu i nigdy tam nie było prawdziwego boiska. W 

momencie kiedy pobudowano budynek gimnazjum to nie ma takiego miejsca, gdzie można 

pójść z dziećmi na lekcje w-f, ani centymetra. Tam gdzie jest droga przeciwpożarowa jest 

parking i obok jest coś co mogłoby być boiskiem, ale nigdy nie zostało zrobione. W Sali 

gimnastycznej jak idziemy na w-f to są 3 klasy naraz. Zaplecze gdzie mamy sprzęt sportowy 

to trzeba się schylać, żeby coś wydostać. Cokolwiek co posiadamy to głównie ze środków 

unijnych i z tego co kluby pozyskały.  

 

- Radny Krzysztof Orzełek odniósł się do wypowiedzi Przewodniczącego Rady Powiatu 

Zbigniewa Pilśniaka i dodał, że od tych środków jakie są wydawane na Orliki gminy nie 

mogą sobie odliczyć VAT –u, czyli proszę jeszcze do tego doliczyć 230 000,00 zł VAT-u 

nieodliczonego przez gminę. Nikt się nie pokusił w gminie o policzenie kosztów i 

sprawdzenie ile kosztuje budowa, ja sobie policzyłem i m
2
 sztucznej trawy, betonu i 

ogrodzenia to koszt 300- 400 zł. Okazuje się jednak, że program Orlik realizowany jest za 1 

milion z tego połowę gmina musi wydać bo nie może sobie odliczyć VAT-u. Nikt nie mówił 

o kosztach utrzymania tego Orlika, a szkoła w Lipiu miała być priorytetem, 

zmniejszylibyśmy koszty funkcjonowania oświaty, bo aktualnie rosną inne koszty dowozu 

uczniów, utrzymywanie formalnie zlikwidowanej szkoły.  

 



7 

 

- Skarbnik Gminy Aneta Łaczmańska wyjaśniła, że VAT-u z Orlika nie odliczymy, tak samo 

jak nie odliczmy z dróg. VAT odliczmy tylko z inwestycji, które przynoszą nam jakieś 

dochody, czyli wodociągi, oczyszczalnie. My wszystkie inwestycje planujemy w kwotach 

brutto, więc inwestycja zamknie się w kwocie takiej w jakiej jest.  

 

- Wójt Gminy Bożena Wieloch oznajmiła, że w całym województwie śląskim wybudowano 

150 Orlików. W 2012 roku planuje się ich już tylko 18 i jeżeli byśmy wszyscy podchodzili 

tak jak radny Krzysztof Orzełek to stanęlibyśmy w miejscu, a mamy się rozwijać. Orlika przy 

takim dużym zespole szkolno – przedszkolnym jakie jest w Lipiu powinien powstać. Każde 

boisko trzeba utrzymać nawet zwykłe boisko sportowe.  

 

- Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Pilśniak zaznaczył, że 200 000, 00 zł podzielono 

między gminę Krzepice i powiat, powiat i Gmina Krzepice dały po 100 000,00 zł.  

 

- Skarbnik Gminy Aneta Łaczmańska poinformowała, że gmina na Orlika ma zabezpieczone 

1 100 000,00 zł. Po przetargu może się okazać, że Orlik pójdzie za mniejszą kwotę, ale na 

dzień dzisiejszy musieliśmy w budżecie zabezpieczyć jakąś kwotę na tą inwestycje.  

 

- Radna Izabela Konc zaznaczyła, żeby nie okazało się, że miało kosztować tyle a na koniec 

inwestycji okaże się, że trzeba ileś tysięcy zł dołożyć. Odnośnie kosztów utrzymania Orlika 

to z tego co wiadomo koszty utrzymania takiego boiska są ogromne, a nikt o tym nie mówi.  

 

- Radna Alicja Podgórska zaznaczyła, że od kilku lat nauczyciele w – f pisali projekty na 

budowę boiska w Lipiu, ale do konkursu nie można było przystąpić,  bo gmina nigdy nie 

miała wkładu własnego.  

 

- Radny powiatu Józef Borecki oznajmił, że w Starokrzepicach powstała Hala sportowa, 

pragnę podkreślić, że sport jest bardzo ważny, bo dużo dzieci ma wady kręgosłupa i tylko 

poprzez ćwiczenia i sport można im zapobiegać. Nie bójcie się skorzystać z takiej okazji, 

macie możliwości pozyskania dużych dotacji na realizacje tej inwestycji. Wiadomo 

utrzymanie jest bardzo kosztowne, ale środki się zawsze znajdą. Na ten cel  można 

przeznaczyć fundusz sołecki.   

 

- Radny Ryszard Kmiecik podkreślił, że skoro mamy okazje to należy z niej skorzystać. 

Następnie zapytał czy w projekcie jest uwzględniona dokumentacja na  chodnik w Rozalinie. 

 

- Wójt Gminy Bożena Wieloch oznajmiła, że już jest zrobiona dokumentacja na chodnik w 

Rozalinie. 

 

- Radna Izabela Konc zaznaczyła, że boi się kosztów utrzymania. W szkołach jest po 4 godz. 

w-f,  a dzieci nadal mają wady kręgosłupa. Pieniądze z Komisji Alkoholowej idą na sport, 

wszędzie sport a tak naprawdę nie mamy nauczycieli w – f  z prawdziwego zdarzenia. Na 

całą gminę jest 2 wykwalifikowanych wuefistów pan Karol Żerdziński i pan Andrzej 
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Kiepura, reszta nauczycieli jest po kursach.  Co nam z boiska jeżeli nie będzie kto miał 

prowadzić zajęć.  

 

- Radny powiatu Józef Borecki poinformował, że każdy Orlik musi mieć instruktora sportu. 

 

- Radny Zbigniew Bystrzykowski zaapelował, aby przystąpić do głosowania, ponieważ 

widać, że Orlik jest potrzebny w naszej gminie, po Euro 2012 może już takiej szansy nie być. 

 

- Radna Teresa Podruczna w imieniu Komisji Kultury,  Oświaty,  Zdrowia  i  Pomocy 

Społecznej zaapelowała o rozsądne głosowanie i prosiła, aby zagłosować za budową Orlika.  

 

- Sołtys Stanisławowa Zdzisława Dziubczyk podkreśliła, że w naszej gminie są ważniejsze 

sprawy niż boisko Orlik, ogrodzenie w Parzymiechach np. dzieci chodzą do szkoły po 

rowach bo nie ma chodnika. 

 

- Radny Piotr Woźniak odniósł się do wypowiedzi pani sołtys z Stanisławowa Zdzisławy 

Dziubczyk i zapytał, czy Park w Parzymiechach jest niepotrzebny. Podkreślił, że jest to 

obiekt zabytkowy i od lat zapomniany.  

 

- Radny Jarosław Łyźniak zaznaczył, że Orlik to przyszłość dla dzieci z naszej gminy i 

poprosił o głosowanie „za”. 

 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipie na lata 2012 – 2023. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14  radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 13 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 1 

Uchwała Nr XXII/147/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Lipie na lata 2012 – 2023 została przyjęta większością głosów. 

 

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

w sprawie budżetu gminy na  2012 rok. 

 

- Radny Krzysztof Orzełek zapytał, czyje wynagrodzenie jest wykazane w oświacie i 

wychowaniu - koszt dowożenia uczniów.  

 

- Skarbnik Gminy Aneta Łaczmańska oznajmiła, że od września planowane jest zatrudnienie 

w Urzędzie pracowników z oświaty, którzy są na dowozach, aby nie płacić im jako 

nauczycielom. 
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- Sołtys Natolina Ryszard Kotala zapytał, jaki jest koszt dofinansowania z budżetu gminy do 

Parku w Parzymiechach i czy gmina wystąpiła do Ministerstwa o dofinansowanie. 

 

-Wójt Gminy Bożena Wieloch wyjaśniła, że będą składać wnioski o dofinasowanie do 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

przy czym my nie mamy  jeszcze umowy użyczenia tego parku, bo sprawa jest jeszcze w 

toku, więc nie wiem czy do kwietnia zdążymy i czy będziemy mieć odpowiednie dokumenty 

z Urzędu Marszałkowskiego, aby złożyć wniosek. Gmina z budżetu do tego parku nie 

dołożyła ani złotówki.  

 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

budżetu gminy na  2012 rok. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14  radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 13 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 1 

 

Uchwała Nr XXII/148/2011 w sprawie budżetu gminy na  2012 rok została przyjęta 

większością głosów. 

 

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

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Lipie na 2012 rok. 

 

Radna Izabela Konc  o godz. 14:34 opuściła obrady Sesji. 

 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Lipie na 2012 rok. 

 

W głosowaniu udział wzięło 13  radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 13 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

Uchwała XXII/149/2011 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady 

Gminy Lipie na 2012 rok została przyjęta jednogłośnie. 

 

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

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2012 rok. 

 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok. 
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W głosowaniu udział wzięło 13  radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 12 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 1 

Uchwała XXII/150/2011  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok została przyjęta większością głosów. 

 

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

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok. 

 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok. 

 

W głosowaniu udział wzięło 13  radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 13 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

Uchwała XXII/151/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2012 rok została przyjęta jednogłośnie. 

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

zmiany Uchwały Nr XVIII/113/2011 z dnia 28 października 2011 roku w sprawie przyjęcia 

Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie  

z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2012. 

 

 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie projekt uchwały zmiany 

Uchwały Nr XVIII/113/2011 z dnia 28 października 2011 roku 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 XXII/152/2011 zmiany Uchwały Nr XVIII/113/2011 z dnia 28 października 2011 

roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie z 

Organizacjami Pozarządowymi w roku 2012 została przyjęta jednogłośnie. 

 

Ad.16. – Przewodniczący GKRPA Jacek Majchrzak poinformował, że na najbliższym posiedzeniu 

Komisji Stałych Rady Gminy Lipie zostaną przedstawione plany pracy beneficjentów, 

korzystających z budżetu GKRPA. 



11 

 

- Sołtys Natolina Ryszard Kotala prosił, aby informować sołtysów o zmianach  

w przepisach dotyczących funduszu sołeckiego oraz zaapelował, aby zamówić gazetę sołecką 

tzw. „Wieści sołeckie”. 

- Radny Ludwik Cieśliński pochwalił obsługę wśród młodych pracowników Urzędu Gminy, 

podkreślił ich operatywność i uprzejmość. 

- Radna Henryka Siejka poinformowała, że 8 grudnia odbyło się spotkanie w Rębielicach 

Szlacheckich z Panią Wójt, społeczeństwo chciałoby się dowiedzieć co się stało z pieniędzmi 

ze sprzedaży starej szkoły. Proszę o wyjaśnienie co stało się z tymi pieniędzmi i na jakie 

zostało przeznaczone cele. 

- Skarbnik Gminy Aneta Łaczmańska wyjaśniła, że pieniądze ze sprzedaży starej szkoły to 

jest majątek gminy i one wchodzą do budżetu gminy. W 2010 roku została sprzedana szkoła i 

one były w budżecie jako wolne środki, zostały z wydatkowane tylko na dokumentacje 

termomodernizacji szkoły, a potem przeszły w budżet gminy. Inaczej tych pieniędzy nie 

można było zabezpieczyć, gdyż to jest dochód majątkowy  budżetu. Poprzez wykonywane 

prace na terenie Rębielic Szlacheckich te pieniądze będą tam wracać.  

- Sołtys Rozalina Małgorzata Matyszczak poinformowała, że kolejny raz został skradziony 

kabel telefoniczny i prosiła o interwencje w tej sprawie na policji, aby policja kontrolowała i 

monitorowała sytuacje. Następnie podziękowała za wydawany biuletyn „Nasza Gmina”, gdyż 

mieszkańcy są na bieżąco informowani, co się dzieje w naszej gminie. 

- Radny Piotr Woźniak podziękował za zrobienie drogi w Napoleonie. 

- Sołtys Rębielic Szlacheckich oznajmił, że początkowo było mówione, że sołtysi składają 

wnioski o fundusz sołecki a zamówieniami zajmuje się pracownik Urzędu. Następnie prosił o 

udzielenie informacji, który sołtys powiedział podczas zbierania podatków, że będzie 

zbierany dodatkowy podatek na remont szkoły w Lipiu. Zapytał czy koszty czynszu są 

adekwatne do sytuacji mieszkańców komunalnych, gdyż ciągle się słyszy, że gmina boryka 

się z dużymi kosztami mieszkaniowymi. 

- Sołtys Natolina Ryszard Kotala poinformował, że na szkoleniu sołtysów z zakresu funduszu 

sołeckiego było powiedziane, że sołtys zamówienia zgłasza do Urzędu,  

a następnie Urząd to zamówienie realizuje.  

- Sołtys Szyszkowa Bożena Kotas zaznaczyła, że szkolenie było niejasne, bo pani nie 

potrafiła udzielić informacji na zadawane pytania. Jeżeli zamówieniami zajmują się sołtysi to 

starają się wynegocjować niższą cenę oraz znaleźć lepszej jakości sprzęt  

o niższej kwocie. Następnie zapytała czy zostanie zrobiony próg zwalniający, koło remizy 

OSP w Szyszkowie. 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka wyjaśnił, że zamawiającym jest Gmina, sołtysi mogą 

mieć najkorzystniejsze oferty i przekazać je pracownikowi Urzędu, a on następnie wypisuje 

zamówienie – zapotrzebowanie, które podpisuje Wójt Gminy i Skarbnik Gminy. Wnioski 

składają sołtysi a zamówienie realizuje Urząd. 
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- Sołtys Napoleona Waldemar Trocha w imieniu mieszkańców Napoleona podziękował za 

zrobienie drogi, następnie zwrócił się do byłego wójta Stanisława Sieji z podziękowaniem, że 

zgłosił właśnie tą drogę w protokole popowodziowym. 

- Sołtys Parzymiech Monika Mirowska poinformowała, że niektórzy mieszkańcy nie 

wyrażają zgody na pociągnięcie nitki wodociągowej przez ich prywatne ogródki. 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka wyjaśnił, że w tej sprawie będą jeszcze prowadzone 

konsultacje między projektantem, gminą a Powiatowym Zarządem Dróg. 

- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Stanisław Sieja  wyjaśnił sprawę pieniędzy ze 

sprzedaży starej szkoły w Rębielicach Szlacheckich, część pieniędzy zostało przeznaczone na 

dokumentacje termomodernizacji szkoły, reszta została zabezpieczona w budżecie na remont 

szkoły. Gratuluję nowym pracownikom, że dobrze pracują, ale będę zawsze stawał w obronie 

starych pracowników, bo gdyby nie ich praca i zaangażowanie nie zostałyby zrealizowane 

takie inwestycje jak: droga Giętkowizna – Grabarze, Podlas w Napoleonie, kanalizacja w 

Dankowie, droga Danków- Julianów. Wszystkie te inwestycje zostały zrealizowane w tym 

roku, ale to my wypracowaliśmy potrzebną dokumentacje.  Radna Alicja Podgórska mówi, że 

nigdy nie było na nic pieniędzy, a my staraliśmy się na każde zadanie znaleźć pieniądze i 

pomóc.  

- Wójt Gminy Bożena Wieloch poinformowała, że miesięcznik „Wieści sołeckie” zostaną 

zamówione dla sołtysów od nowego roku. Czynsze w naszej Gminie nie pokrywają kosztów 

utrzymania mieszkań komunalnych. Przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 

GKRPA przed dokonaniem zakupu muszą otrzymać z Urzędu zapotrzebowanie podpisane 

przez Wójta Gminy i Skarbnika Gminy, aby uniknąć sytuacji, w której zakup nie zostałby  

skonsultowany. 

Ad.17.  Przewodnicząca Rady Gminy Tadeusz Pułka, wobec zrealizowanego porządku obrad 

zamknął posiedzenie XXII Sesji Rady Gminy Lipie o godz. 15
10

. 
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