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Protokół XXIII/2012 

 

z sesji Rady Gminy Lipie odbytej w dniu 24 lutego 2012 roku  

w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu w godz. 12
10

 – 15
32

 . 

 

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 

 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Stanisław Sieja 

 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Jerzy Sądel 

 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 XXII Sesji Rady Gminy Lipie. 

5. Powołanie Komisji Uchwał. 

6. Informacja Wójt Gminy Lipie z pracy za okres od 29 grudnia 2011r. do 24 lutego 2012 r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki na rok 2013. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu zasad i trybu udzielania oraz rozliczenia 

dotacji celowej z budżetu Gminy Lipie na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych  

z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem pokryć dachowych zawierających azbest 

(płyty cementowo azbestowe). 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu” dofinansowania budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych  

i wielorodzinnych na terenie gminy Lipie. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego  

w przedmiocie powierzenia Gminie Miasta Częstochowa zadania własnego dotyczącego 

gospodarki odpadami w zakresie utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów. 

12. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany Uchwały  Nr XXI/140/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 

20 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Lipie i sołtysów oraz 

zwrotu kosztów podróży służbowych. 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian załącznika do Uchwały Nr XXII/150/2011 Rady Gminy 

Lipie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania stypendiów Wójta Gminy Lipie za wybitne 

osiągnięcia  

w nauce oraz wybitne osiągnięcia artystyczne  i sportowe uczniów, dla których miejscem 

zamieszkania jest Gmina Lipie. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu 

budżetu w roku 2012. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie „Budowa wodociągu  

z przyłączami poprzez przełożenie sieci wodociągowej z rur AC na rury PCV lub PE  

w miejscowości Danków”. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Powiatu Kłobuckiego na 

dofinansowanie remontu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Parzymiechach. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały Nr XXII/147/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 

28 grudnia 2011 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipie 

na lata 2012 – 2023. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.  

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 

2023. 

27. Wnioski, zapytania i odpowiedzi. 

28. Zakończenie obrad XXIII Sesji Rady Gminy Lipie. 

 

PRZEBIEG POSIEDZENIA 

 

Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Pułka o godzinie 12: 10  otworzył XXIII sesję  

i powitał wszystkich zebranych. Następnie na podstawie listy obecności radnych stwierdził, 

że 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 możliwości wprowadzenia zmian.  

 

- Skarbnik Gminy Aneta Łaczmańska wnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad 

uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. 

 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka wprowadził wnioskowaną uchwałę pod numerem 25  

i poddał pod głosowanie porządek obrad wraz ze zmianami. 
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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 powyższą 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 XXII/2011 radni przyjęli jednogłośnie bez czytania, za przyjęciem protokołu 

głosowało 13 radnych – protokół był wyłożony do wglądu, uwag nie zgłoszono. 

 

Ad.5. W skład Komisji Uchwał weszli jednogłośnie: 

 

- Teresa Podruczna – Przewodnicząca 

- Alicja Podgórska – Członek 

- Izabela Konc – 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 oddał głos Wicestaroście Powiatu Kłobuckiego 

Henrykowi Kiepurze. 

 

- Wicestarosta Henryk Kiepura poinformował, że 18 stycznia br. odbyło się spotkanie wójtów 

i burmistrzów poświęcone nowej perspektywie finansowej z Unii Europejskiej. Podkreślił, że 

dzięki aktywności radnych  gminy Lipie w szczególności radnego Piotra Woźniaka, 

Zbigniewa Bystrzykowskiego i radnej Teresy Podrucznej uda się w tym roku wykonać 

termomodernizacje Ośrodka Zdrowia w Parzymiechach. W następnej kolejności do remontu 

zostanie zgłoszony Ośrodek Zdrowia w Stanisławowie.  Oznajmił, że powiat podjął decyzje  

o likwidacji Zespołu szkół w Waleńczowie, uczniowie zostaną przeniesieni do Zespołu szkół 

Nr 2 w Kłobucku, a obsługa i nauczyciele otrzymają wypowiedzenia. Poinformował, że do 

Sejmu wpłyną projekt likwidacji Sądów Rejonowych oraz powiatów. Powiat Kłobucki w tej 

sprawie zgłosił swój sprzeciw. Poinformował, że zostanie ogłoszony przetarg na dostawę  

energii elektrycznej wspólnej dla wszystkich samorządów terytorialnych z terenu powiatu 

kłobuckiego. Podkreślił, że wiele powiatów na Śląsku w  ten sposób zaoszczędziło dużo 

środków na energii elektrycznej. 
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- Sołtys Stanisławowa Zdzisława Dziubczyk zaapelowała, aby wykonać chodnik przy drodze 

powiatowej. Wyjaśniła, że brak chodnika zagraża bezpieczeństwu dzieci, które chodzą na 

nogach do szkoły w Lindowie. 

 

- Wicestarosta Henryk Kiepura poinformował, że wykonanie tego chodnika będzie możliwe 

dopiero wtedy, gdy powiat uzyska środki na ten cel. 

 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka podkreślił, że aktualnie nie ma możliwości zrobienia 

tego chodnika, gdyż lipy stoją za blisko drogi. Wyjaśnił, że podczas wymiany rur azbestowo-

cementowych, wykonaniu rowów odwadniających oraz wycięciu lip będzie można wykonać 

chodnik. 

 

- Radna Gabriela Krzak podziękowała za dodatkowego lekarza w Stanisławowie i zapytała, 

czy wiadomo, który lekarz zostanie na stałe. 

 

- Wicestarosta Henryk Kiepura oznajmił, że nie jest jeszcze rozstrzygnięte, który lekarz 

pozostanie w Ośrodku Zdrowia w Stanisławowie. 

 

- 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 29grudnia 

2011 r. do 24 lutego 2012r. – sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

O godz. 13:23 przybył na Sesje Radny Ryszard Kmiecik.  

 

W Sesji uczestniczy 14 radnych. 

 

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

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących 

fundusz sołecki na rok 2013. 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących 

fundusz sołecki na rok 2013. 

W głosowaniu udział wzięło 14  radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 14 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

Uchwała Nr XXIII/153/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie 

gminy środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2013została przyjęta jednogłośnie. 

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

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  

o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. 
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- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  

o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. 

W głosowaniu udział wzięło 14  radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 14 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

Uchwała Nr XXIII/154/2012 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami została przyjęta jednogłośnie. 

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

uchwaływ sprawie przyjęcia regulaminu zasad i trybu udzielania oraz rozliczenia dotacji 

celowej z budżetu Gminy Lipie na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych  

z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem pokryć dachowych zawierających azbest 

(płyty cementowo azbestowe). 

 

- Sołtys Natolina Ryszard Kotala zapytał, co mają zrobić mieszkańcy, którzy wcześniej 

wymienili pokrycie dachowe i teraz płyty azbestowo – cementowe zalegają im na 

podwórkach. 

 

- Wójt Gminy Bożena Wieloch oznajmiła, że dla tych mieszkańców Gmina zorganizuje 

bezpłatną zbiórkę płyt azbestowo – cementowych. 

 

- Radny Krzysztof Orzełek podkreślił, że w poprzedniej wersji uchwały były podane m
2
 i kg, 

a teraz podane są tylko m
2.

.  Jeżeli dany wyrób azbestowo – cementowy (płyty, rury) nie 

będzie dał się zmierzyć w m
2
, bo będzie to tzw. „złom”, to należałoby podać również wartość 

w kg. Wyroby azbestowo – cementowe to nie tylko pokrycia dachowe. 

 

- Radca prawny Elżbieta Pentak wyjaśniła, że dana uchwała dotyczy wyłącznie pokryć 

dachowych.  

 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie projekt uchwaływ sprawie 

przyjęcia regulaminu zasad i trybu udzielania oraz rozliczenia dotacji celowej z budżetu 

Gminy Lipie na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, transportem  

i unieszkodliwianiem pokryć dachowych zawierających azbest (płyty cementowo azbestowe). 

 

W głosowaniu udział wzięło 14  radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 14 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 
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Uchwała Nr XXIII/155/2012 w sprawie przyjęcia regulaminu zasad i trybu udzielania oraz 

rozliczenia dotacji celowej z budżetu Gminy Lipie na dofinansowanie kosztów inwestycji 

związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem pokryć dachowych 

zawierających azbest (płyty cementowo azbestowe) została przyjęta jednogłośnie. 

 

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

w sprawie przyjęcia „Regulaminu” dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie gminy 

Lipie. 

 

- Sołtys Natolina Ryszard Kotala zapytał, czy jest już wiadomo,  kiedy będzie robiona 

kanalizacja w tych miejscowościach, które są ujęte budową sieci kanalizacyjnej. 

 

- Wójt Gminy Bożena Wieloch oznajmiła, że można by zrobić takie symulacje, gdyby 

wiadomo byłoby, kiedy ze strony Komisji Europejskiej będą przydzielane środki w nowej 

perspektywie finansowej i jakiego rzędu to będą środki. My mamy pisać swoje projekty, ale 

niestety szczegółów na dzień dzisiejszy jeszcze nie znamy. Z projektantami kanalizacji 

ustalono, że wstępną koncepcje będziemy robili w czerwcu i być może wtedy będzie już 

więcej wiadomo na temat nowej perspektywy finansowej. W nowej perspektywie finansowej 

inwestycje mają być finansowane w 100% bez udziału własnego gminy. Potrzeba nam 70 

milionów zł, aby dokończyć kanalizację w Gminie Lipie, a mamy 80 km sieci kanalizacyjnej 

do zrobienia.  

 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poinformował, że miejscowości, które są ujęte  

w projekcie sieci kanalizacyjnej nie mogą skorzystać z dofinansowania na budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków i muszą cierpliwie czekać na swoją kolej. 

 

- Radny Krzysztof Orzełek zaznaczył, że planów zagospodarowania przestrzennego nie 

mamy dla Lipia, Parzymiech i Zimnowody. W innych planach zagospodarowania 

przestrzennego  jest stwierdzenie, że do czasu budowy kanalizacji można stosować 

bezodpływowe szczelne zbiorniki, czyli szamba. Następnie zapytał, czy nie będzie to 

pociągało za sobą okoliczności zmiany planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

- Radca prawny Elżbieta Pentak oznajmiła, plan budowy sieci kanalizacyjnej i regulamin 

odnosi się do tego planu sieci, a plany zagospodarowania przestrzennego to kwestia 

przystępności. 

 

- Radny Zbigniew Bystrzykowski zaznaczył, że każdy wniosek o budowę przydomowej 

oczyszczalni ścieków będzie rozpatrywany indywidualnie, gdyż pod uwagę będzie brana 

klasa ziemi, gdyż musi być odpowiednia przepustowość, a nie gleba I klasy, czy ciężka  

i gliniasta. 

 

- Radna Teresa Podruczna zapytała, czy Zimnowoda – Karcze będzie objęta projektem sieci 

kanalizacyjnej. 
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- Wójt Gminy Bożena Wieloch oznajmiła, że Zimnowoda – Karcze są ujęte w projekcie sieci 

kanalizacyjnej. 

 

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

przyjęcia „Regulaminu” dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla 

budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie gminy Lipie. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14  radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 14 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”   oddano 0 

 

Uchwała Nr XXIII/156/2012 w sprawie przyjęcia „Regulaminu” dofinansowania budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych  

i wielorodzinnych na terenie gminy Lipie została przyjęta jednogłośnie. 

 

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

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego  

w przedmiocie powierzenia Gminie Miasta Częstochowa zadania własnego dotyczącego 

gospodarki odpadami w zakresie utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów. 

 

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

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie powierzenia 

Gminie Miasta Częstochowa zadania własnego dotyczącego gospodarki odpadami w zakresie 

utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14  radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 14 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

 

Uchwała Nr XXIII/157/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

międzygminnego w przedmiocie powierzenia Gminie Miasta Częstochowa zadania własnego 

dotyczącego gospodarki odpadami w zakresie utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania 

odpadów została przyjęta jednogłośnie. 

 

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

w sprawie zmiany Uchwały  Nr XXI/140/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 20 grudnia 2011 

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

podróży służbowych. 

 

- Sołtys Natolina Ryszard Kotala zapytał, dlaczego w tej uchwale nie są ujęte podwyżki dla 

sołtysów. 
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- Radny Krzysztof Orzełek zaproponował wykreślenie pkt. 4 § 3 tej uchwały, który mówi  

o zwiększeniu diety dla przewodniczącego komisji rozwoju gospodarczego i finansów do 

900.00 zł ze względu na to, że treść tej uchwały zmierza do ominięcia przepisów prawa 

zakazujących pobierania wynagrodzenia przez radnego w jakiejkolwiek formie na podstawie 

jakiejkolwiek umowy z Urzędem Gminy. Doceniam pracę radnego jako komendanta 

gminnego związku OSP, niemniej jednak skoro ustawa zabrania wynagradzania radnych  

z tytułu umowy o pracę radny musi mieć świadomość i zdecydować się na mandat albo na 

umowę o pracę.  

 

- Radna Izabela Konc poinformowała, że dana uchwała dotyczy zmiany w paragrafie 

mówiącym o wysokości diety radnych, a diety dla sołtysów nie ulegają zmianie. Chciałam się 

zapytać, czy możemy podjąć kolejny raz uchwałę o zmianie diet dla radnych. 

 

- Radca prawny Elżbieta Pentak wyjaśniła, że uchwałę można zmieniać nawet kilka razy  

w zależności od potrzeby. Diety dla sołtysów zostały uchwalone w uchwale „matce” z 20 

grudnia 2011 roku i te diety na takim poziomie, na jakim radni podjęli obowiązują. W tej 

chwili ta uchwała dotyczy tylko zmiany w zakresie diet dla radnych.  

 

- Sołtys Stanisławowa Zdzisława Dziubczyk zapytała, dlaczego sołtysi nie mają podwyżki 

diet. 

 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka oznajmił, że w ubiegłym roku radni podjęli uchwałę  

o zwiększeniu podatku i dzięki temu sołtysi za inkaso mają większe prowizje. W podjęciu 

decyzji o wysokości diet dla sołtysów kierowaliśmy się ceną żyta, ale temat diet można 

przedyskutować na spokojnie, ja nie mam nic przeciwko podwyżką. Sołtysi w gminie Lipie  

w porównaniu do innych gmin z powiatu kłobuckiego nie są pokrzywdzeni. 

 

- Radca prawny Elżbieta Pentak wyjaśniła, że przepisy mówią, że praca sołtysa i radnego jest 

pracą społeczną. W związku z tym jest przepis mówiący, że rada gminy może ustalić diety 

dla radnych oraz sołtysów mając na uwadze ich nakład za uczestnictwo w sesji. Dieta nie 

musi być przyznawana i nie jest należnością, która jest wynagrodzeniem. Państwo nie macie 

prawa domagać się podwyżki, zmiany wysokości diety. Sołtys z powodu pełnienia swojej 

funkcji społecznej, skoro jest zawiadomiony o posiedzeniu Sesji, ma obowiązek brać udział 

w tej sesji. Sołtysom za nie udział w sesji nie grożą żadne konsekwencje.  

 

- Sołtys Natolina Ryszard Kotala zapytał, dlaczego radni nie szanują pracy sołtysa. Sołtysi 

nie domagają się wysokich podwyżek  wystarczy symboliczna złotówka, ale żeby było widać 

uszanowanie pracy społecznika.  

 

- Wójt Gminy Bożena Wieloch oznajmiła, że na najbliższym posiedzeniu Komisji Rozwoju 

Gospodarczego i Finansów radni jeszcze raz rozważą kwestie podwyżek diet dla sołtysów. 

 

- Radny Piotr Woźniak podkreślił, aktywizm sołtysów i radnych w działaniu na rzecz gminy  

i lokalnego społeczeństwa. Podkreślił, że to jednak radni biorą odpowiedzialność za podjęte 

decyzje. 
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- Radny Krzysztof Orzełek poprosił, aby uzasadniono tą uchwałę w punkcie 4 dotyczącą 

podniesienia diety dla przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów. 

 

 - Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka wyjaśnił, że Przewodniczący Komisji Rozwoju 

Gospodarczego i Finansów jest równocześnie komendantem gminnym.  Na posiedzeniu 

Zarządu Gminnego Związku OSP RP strażacy ochotnicy podjęli decyzje o  zwiększeniu diety 

dla komendanta gminnego za podjęte działania na rzecz OSP z terenu gminy Lipie. 

 

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

zmiany Uchwały  Nr XXI/140/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 20 grudnia 2011 roku 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 12 

- głosów „przeciw”   oddano 2 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

 

Uchwała Nr XXIII/158/2012 w sprawie zmiany Uchwały  Nr XXI/140/2011 Rady Gminy 

Lipie z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Lipie  

i sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych została przyjęta większością głosów. 

 

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

w sprawie zmian załącznika do Uchwały Nr XXII/150/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 28 

grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2012. 

 

- Radna Teresa Podruczna zwróciła się z prośbą, aby od nowego roku szkolnego przywrócić 

również zajęcia z języka angielskiego w świetlicy w Zimnowodzie, ponieważ na takie zajęcia 

uczestniczyły dzieci z trudnościami w nauce o niskim statusie materialnym, których nie stać 

na opłacanie dodatkowych zajęć. Dzięki tym dodatkowym zajęciom z języka angielskiego 

dzieci nadrabiały zaległości w nauce. Podobnie sytuacja wygląda na świetlicy środowiskowej 

w Parzymiechach, gdzie opiekunka sama opłaca takie zajęcia. 

 

- Przewodniczący GKRPA Jacek Majchrzak oznajmił, że wszystkie szkoły otrzymały takie 

dofinansowanie oprócz szkoły w Rębielicach Szlacheckich, dlatego podjęto decyzje  

o przekazaniu środków na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego również dla tej szkoły. 

 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie projektuchwały w sprawie 

zmian załącznika do Uchwały Nr XXII/150/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 28 grudnia 2011 

roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2012. 

 

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 XXIII/159/2012 w sprawie zmian załącznika do Uchwały Nr XXII/150/2011 

Rady Gminy Lipie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 została przyjęta 

jednogłośnie. 

 

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

w sprawie udzielania stypendiów Wójta Gminy Lipie za wybitne osiągnięcia w nauce oraz 

wybitne osiągnięcia artystyczne  i sportowe uczniów, dla których miejscem zamieszkania jest 

Gmina Lipie. 

 

- Radny Krzysztof Orzełek zapytał, czy analizowano ilu uczniów z terenu gminy uzyskało tak 

wysoką średnią w nauce, jaka została podana w uchwale. 

 

- Wójt Gminy Bożena Wieloch oznajmiła, że taką średnią uzyskało 4 uczniów z terenu 

Gminy Lipie.  

 

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

udzielania stypendiów Wójta Gminy Lipie za wybitne osiągnięcia w nauce oraz wybitne 

osiągnięcia artystyczne  i sportowe uczniów, dla których miejscem zamieszkania jest Gmina 

Lipie. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14  radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 14 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

 

Uchwała Nr XXIII/160/2012 w sprawie udzielania stypendiów Wójta Gminy Lipie za 

wybitne osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia artystyczne  i sportowe uczniów, dla 

których miejscem zamieszkania jest Gmina Lipie została przyjęta jednogłośnie. 

 

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

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego. 

 

- Sołtys Natolina Ryszard Kotala zapytał, czy ta uchwała jest zgodna z ustawą o 

przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego, gdyż dotyczy inwestycji przy drodze 

powiatowej. 

 

- Skarbnik Gminy Aneta Łaczmańska oznajmiła, że uchwała jest zgodna z prawem. Chodnik 

jest przy drodze powiatowej a więc musimy mieć zgodę powiatu. Musimy przekazać środki 

powiatowi, a później powiat przekaże nam zadanie  do wykonania oddając nam pieniądze z 

powrotem. 
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- Sołtys Natolina Ryszard Kotala podkreślił, że na szkoleniu dla sołtysów cały czas było 

mówione, że nie można przeznaczać funduszu sołeckiego na rzeczy związane z powiatem. 

Dodatkowo nie mogliśmy przeznaczyć funduszu na zrobienie świetlicy w strażnicy OSP, 

która jest własnością Skarbu Państwa. 

 

- Radca prawny Elżbieta Pentak poinformowała, że jeżeli gmina zawrze umowę dzierżawy, 

użyczenia, użytkowania ze Skarbem Państwa na tą strażnicę to można będzie przeznaczyć 

fundusz sołecki na ten cel. 

 

- Sołtys Rębielic Szlacheckich Mirosław Klimaszewski zapytał, jaki będzie zakres prac, bo 

sołectwo przekazało fundusz na budowę chodnika na całej miejscowości, a nie na remont. 

 

- Wójt Gminy Bożena Wieloch oznajmiła, że planuje budowę chodnika od początku 

miejscowości po prawej stronie. Prace wykona ekipa składająca się z więźniów nadzorowana 

przez pana, który bardzo dobrze zna się na budowie chodników. 

 

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

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14  radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 14 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

 

Uchwała Nr XXIII/161/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Kłobuckiego została przyjęta jednogłośnie. 

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

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 

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

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14  radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 14 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

Uchwała Nr XXIII/162/2012 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

została przyjęta jednogłośnie. 

 

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

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2012. 

 

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

zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2012. 
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W głosowaniu udział wzięło 14  radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 14 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

 

Uchwała Nr XXIII/163/2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego 

deficytu budżetu w roku 2012 została przyjęta jednogłośnie. 

 

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

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie „Budowa wodociągu z przyłączami poprzez 

przełożenie sieci wodociągowej z rur AC na rury PCV lub PE w miejscowości Danków”. 

 

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

zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach na zadanie „Budowa wodociągu z przyłączami poprzez przełożenie sieci 

wodociągowej z rur AC na rury PCV lub PE w miejscowości Danków”. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14  radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 14 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

 

Uchwała Nr XXIII/164/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie „Budowa wodociągu  

z przyłączami poprzez przełożenie sieci wodociągowej z rur AC na rury PCV lub PE  

w miejscowości Danków” została przyjęta jednogłośnie. 

 

Ad.19. – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Teresa Podruczna odczytała projekt uchwały 

w sprawie przekazania środków finansowych dla Powiatu Kłobuckiego na dofinansowanie 

remontu Ośrodka Zdrowia w Parzymiechach. 

 

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

przekazania środków finansowych dla Powiatu Kłobuckiego na dofinansowanie remontu 

Ośrodka Zdrowia w Parzymiechach. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14  radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 14 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

 

Uchwała Nr XXIII/165/2012 w sprawie przekazania środków finansowych dla Powiatu 

Kłobuckiego na dofinansowanie remontu Ośrodka Zdrowia w Parzymiechach została przyjęta 

jednogłośnie. 



13 
 

 

Ad.20. – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Teresa Podruczna odczytała projekt uchwały 

w sprawie zmian do Uchwały Nr XXII/147/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 28 grudnia 2011 

roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipie na lata 2012 – 

2023. 

 

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

zmian do Uchwały Nr XXII/147/2011 Rady Gminy Lipie z dnia 28 grudnia 2011 roku  

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

 

W głosowaniu udział wzięło 14  radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 14 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

 

Uchwała Nr XXIII/166/2012 w sprawie zmian do Uchwały Nr XXII/147/2011 Rady Gminy 

Lipie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Lipie na lata 2012 – 2023 została przyjęta jednogłośnie. 

 

Ad.21. – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Teresa Podruczna odczytała projekt uchwały 

w sprawie zmian w budżecie gminy na  2012 rok. 

 

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

zmian w budżecie gminy na  2012 rok. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14  radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 14 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

 

Uchwała Nr XXIII/167/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na  2012 rok została 

przyjęta jednogłośnie. 

 

Ad.22. – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Teresa Podruczna odczytała projekt uchwały 

w sprawie zmian w budżecie gminy na  2012 rok. 

 

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

zmian w budżecie gminy na  2012 rok. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14  radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 14 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 
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Uchwała Nr XXIII/168/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na  2012 rok została 

przyjęta jednogłośnie. 

 

Ad.23. – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Teresa Podruczna odczytała projekt uchwały 

w sprawie zmian w budżecie gminy na  2012 rok. 

 

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

zmian w budżecie gminy na  2012 rok. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14  radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 14 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

 

Uchwała Nr XXIII/169/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na  2012 rok została 

przyjęta jednogłośnie. 

 

Ad.24. – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Teresa Podruczna odczytała projekt uchwały 

w sprawie zmian w budżecie gminy na  2012 rok. 

 

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

zmian w budżecie gminy na  2012 rok. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14  radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 14 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

 

Uchwała Nr XXIII/170/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na  2012 rok została 

przyjęta jednogłośnie. 

 

Ad.25. – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Teresa Podruczna odczytała projekt uchwały 

w sprawie zmian w budżecie gminy na  2012 rok. 

 

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

zmian w budżecie gminy na  2012 rok. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14  radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 14 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

 

Uchwała Nr XXIII/171/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na  2012 rok została 

przyjęta jednogłośnie. 
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Ad.26. – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Teresa Podruczna odczytała projekt uchwały 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipie na lata 2012 – 2023. 

 

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

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipie na lata 2012 – 2023. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14  radnych, w tym: 

- głosów „za”    oddano 14 

- głosów „przeciw”   oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”  oddano 0 

 

Uchwała Nr XXIII/172/2012 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Lipie na lata 2012 – 2023 została przyjęta jednogłośnie. 

 

Ad.27. – Sołtys Natolina Ryszard Kotala zapytał, do kogo należy obowiązek dbania o mostki i rowy 

przy posesjach do gminy czy  do właścicieli posesji. 

 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka wyjaśnił, że utrzymanie wjazdu i rowu przy posesji 

należy do obowiązku właściciela posesji. Jeżeli podczas budowy drogi nastąpi uszkodzenie 

wjazdu, wykonawca musi naprawić wykonaną szkodę. Dzisiejsza uchwała dotyczy 

naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego przez energetykę, telekomunikację, a nie 

indywidualnych właścicieli posesji. 

 

- Sołtys Natolina Ryszard Kotala poprosił o przygotowanie na tablicę ogłoszeń informacji  

o obowiązkach, jakie należą do właścicieli posesji, aby uniknąć niemiłych sytuacji. 

 

- Wójt Gminy Bożena Wieloch podkreśliła, że przydrożne rowy w wielu miejscach zostały 

zasypane, rozplantowane, jest trawka, krzewy, krzaczki, a potem jest problem, że występują 

lokalne podtopienia. W Natolinie od wczoraj trwa akcja pomocowa w usunięciu podtopień, 

dzisiaj przyjechała koparka, która miała udrożnić rowy i zerwać mostki, bo nie było innego 

wyjścia w tej sytuacji. 

 

- Sołtys Wapiennika Kinga Bernaś zaapelowała o pogłębienie przydrożnych rowów, gdyż 

podczas intensywnych opadów czy roztopów woda zalewa całą drogę oraz okoliczne 

posesje. 

 

- Sołtys Rozalina Małgorzata Matyszczak oraz sołtys Kleśnisk Maria Gworys zapytały, 

kiedy będzie robiona kanalizacja w ich sołectwach. 

 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka podkreślił, że budowa sieci kanalizacyjnej jest 

uzależniona od pozyskanych środków finansowych na ten cel. 

 

- Sołtys Stanisławowa Zdzisława Dziubczyk zapytała, czy wiadomo jak długo będzie  

czynna poczta w Stanisławowie i poprosiła o poprawienie stanu linii energetycznych, gdyż 

przy niewielkim wietrze następuje awaria w dostawie prądu. 

 

- Sołtys Rębielic Szlacheckich Mirosław Klimaszewski zapytał, czy przeszedł wniosek  

o remont mostu w Rębielicach Szlacheckich, bo z tego co mu wiadomo to uzyskano tylko 

dofinansowanie na budowę drugiej części drogi Giętkowizna – Grabarze. 
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- Wójt Gminy Bożena Wieloch wyjaśniła, że do gminy nie wpłynęło oficjalne pismo  

o przyznaniu dofinansowania. Jeśli będzie coś wiadomo to poinformuje wszystkich o tym 

fakcie. 

 

- Radna Teresa Podruczna w imieniu mieszkańców Zimnowody poprosiła o wykonanie 

wymiany rur azbestowo – cementowych, gdyż jest to najstarszy wodociąg, który ulega 

częstym awariom narażając tym samym gminę na duże koszty. 

 

- Radny Ryszard Kmiecik zaapelował o wykonanie rowów odwadniających na działkach  

w Lipiu oraz wykonanie remontu drugiego mostu w Dankowie. 

 

- Radny Krzysztof Orzełek zaznaczył, że na ul. Chmielnej w Parzymiechach jest 

ograniczenie tonażu, ale należałoby ten znak uzupełnić, doprecyzować o informację, że 

dotyczy tylko ruchu lokalnego czyli mieszkańców Parzymiech i Giętkowizny. 

 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka odczytał pismo skierowane do Rady Gminy od 

mieszkańców Giętkowizny dotyczące remontu drogi Parzymiechy – Giętkowizna. Następnie 

poinformował, że jak tylko obeschnie woda po roztopach natychmiast zostaną załatane 

dziury. Powiat roku bieżącym nie dokona remontu tego odcinka z powodu braku środków, 

ale postara się na bieżąco usuwać dziury.  

  

Ad.28.  Przewodnicząca Rady Gminy Tadeusz Pułka, wobec zrealizowanego porządku obrad 

zamknął posiedzenie XXIII Sesji Rady Gminy Lipie o godz. 15
32

. 

 

 

Protokołowała:   Sekretarz:   Przewodniczący: 

 

Małgorzata Jasińska    Ludwik Cieśliński  Tadeusz Pułka 

 

 

 


