
 

Protokół XXIV/2012 

 

z sesji Rady Gminy Lipie odbytej w dniu 11 marca 2012 roku  

w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu w godz. 9
05

 – 10
45

 . 

 

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; 

 Starosta Powiatu Kłobuckiego – Roman Minkina 

 Wicestarosta Powiatu Kłobuckiego – Henryk Kiepura 

 Członek Zarządu Województwa Śląskiego – Aleksandra Banasiak 

 Radny Sejmiku Woj. Śląskiego - Władysław Serafin 

 Przewodniczący Rady Powiatu - Zbigniew Pilśniak 

 Burmistrz Miasta i Gminy Krzepice - Krystian Kotynia 

 Wójt Opatowa –Bogdan Sośniak 

 Wójt Panek - Bogdan Praski 

 Wójt Popowa - Bolesław Świtała  

 Wójt Przystajni - Andrzej Kucharczyk  

 Komendant Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku - Andrzej Wystalski 

 Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku – Zbigniew 

Desperak 

 Dyrektor GOK w Lipiu - Michał Kabała 

 Proboszcz Parafii Parzymiechy  – ks. Tadeusz Klimowicz  

 Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipiu – Anna Wojtyra   

 Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lindowie - Anita Zyna   

 Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Parzymiechach - Andrzej Kiepura 

 p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rębielicach Szlacheckich – Dorota Cer   

 lek. med. Mirosława Bogatko 

 lek. med. Jacek Lichodij  

 Kierownik LGD – Marcin Świerczyński 

 Dyrektor Banku Spółdzielczego w Krzepicach – Irena Troczka 

 Przewodniczący Rady Powiatu – Zbigniew Pilśniak 

 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Stanisław Sieja 

 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Jerzy Sądel 

 Nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu - Andrzej Cer 

 Przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lipie 

 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. Wniesienie herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Lipie. 

4. Wybór Sekretarza obrad. 

5. Powołanie Komisji Uchwał. 

6. Wystąpienie Wójta Gminy Lipie. 

7. Przedstawienie krótkiej historii Gminy Lipie. 

8. Przedstawienie rysu historycznego herbu Gminy Lipie. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Lipie. 

10. Wystąpienia zaproszonych gości. 

11. Spektakl teatralny „Kasztelan Warszycki Herbu Abdank” i montaż muzyczny  

w wykonaniu lokalnych zespołów muzycznych oraz uczniów Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Lipiu. 

12. Zakończenie obrad XXIV Sesji Rady Gminy Lipie.  

 

 

PRZEBIEG POSIEDZENIA 

 

Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Pułka o godzinie 9: 05 otworzył XXIV 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. Zmian do porządku nie 

zgłoszono. 

 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie proponowany porządek 

obrad. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, w tym: 

- głosów „za”     oddano 14 

- głosów „przeciw”    oddano 0 

- głosów „wstrzymujących się”   oddano 0 

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 
 

Ad.3. Przewodniczący Rady poprosił o wniesienie symboli herbu, flagi, baneru i pieczęci 

Gminy Lipie. Poinformował, że herb wniesie Przewodnicząca Samorządu 

Uczniowskiego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Lipiu Magdalena Kotynia, baner 

wniesie przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Lipie komendant 

jednostki OSP Szyszków Mariusz Patocki, pieczęcie wniesie przedstawicielka 

organizacji pozarządowych i stowarzyszeń Gminy Lipie, członkini Zespołu 



Czeremcha pani Urszula Mozdzelewska, flagę wniesie przedstawiciel społeczności 

Gminy Lipie, mieszkaniec Stanisławowa pan Tadeusz Szczepaniak. Po wniesieniu 

herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Lipie został zagrany Hymn Narodowy. 

 

Ad.4. 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.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. – Wójt Gminy Bożena Wieloch przywitała wszystkich zgromadzonych. Przedstawiła 

starania jakie Gmina i Rada Gminy poczyniła w celu nadania Gminie Lipie insygniów 

herbowych. Podkreśliła rolę herbu w budowaniu lokalnej tożsamości – przemówienie 

stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.7. i Ad.8. - Nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu Andrzej Cer 

zreferował zebranym historię Gminy Lipie oraz historyczne i weksykologiczne 

uzasadnienie przyjętej symboliki gminnej – uzasadnienie stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Ad.9. – Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Teresa Podruczna odczytała projekt 
uchwały w sprawie ustanowienia herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Lipie. 
 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka poddał pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie ustanowienia herbu, flagi, baneru i pieczęci 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 XXIV/173/2012 w sprawie ustanowienia herbu, flagi, baneru i pieczęci 

Gminy Lipie została przyjęta jednogłośnie. 

 

Ad.10.  - Radny Sejmiku Woj. Śląskiego  Władysław Serafin  zaznaczył, że jest to bardzo 

szczególna i wzniosła chwila dla Gminy Lipie. Wysłuchując uzasadnienia do 

nadanego herbu, flagi, baneru i  pieczęci wraz z panią Aleksandrą Banasiak chciałby 

złożyć serdeczne gratulacje dla społeczności Gminy Lipie. Jest to sukces wszystkich 

pokoleń, ale zwieńczony w tej kadencji Rady Gminy. Dzisiejszy dzień jest 

jednoczesnym powrotem do historii. Region Kłobucka i gminy Lipie jest na mapie 

historii jest zauważony, zgromadziło się na tym terenie wiele wybitnych ludzi m.in. 

postać Jana Długosza. Pani Wójt jest bardzo aktywna w swoim działaniu. Podkreślił, 

że aktywność i obecność lokalnej władzy powoduje rozwój regionu. Z tej ziemi 

wyrosły osoby, które potrafili społeczność integrować i swoim autorytetem 

oddziaływać na innych. Poinformował, że politycy dążą do ograniczenia w kraju 

liczby powiatów, dlatego zorganizowano koalicje mającą na celu ratowanie przed 

likwidacją powiatu kłobuckiego. 

 

- Starosta Powiatu Kłobuckiego Roman Minkina podkreślił, że dzisiaj jest piękne 

święto dla Gminy Lipie. Na ręce Pani Wójt Gminy Bożeny Wieloch  

i Przewodniczącego Rady Tadeusza Pułki złożył gratulacje i wyrazy uznania za 

podjęcie takiego wybitnego dzieła, jakim jest nadanie Gminie herbu, flagi, baneru  

i pieczęci. Symbole te wynikają z bogatej historii ziemi lipskiej będą jednoczyć  

i przypominać, że jesteście dziedzicami tej ziemi z jej piękną przeszłością, bogatą 

kulturą i tradycją. Niech ta dzisiejsza uroczystość w procesie integracji mieszkańców 

waszej Małej Ojczyzny służy umacnianiu własnych korzeni i tożsamości. Na tą 

okoliczność życzymy zrealizowania wszystkich planów i zamierzeń, mieszkańcom 

życzymy zadowolenia z efektywnej pracy samorządu oraz sukcesów w życiu 

osobistym. 

Na ręce Wójta Gminy Bożeny Wieloch został złożony pamiątkowy emblemat. 

 

- Radny Ludwik Cieśliński zaznaczył, że dzisiejszy dzień jest dniem wyjątkowym, 

który na zawsze już wpisze się do historii Gminy Lipie. Lokalna społeczność będzie 

się łączyć pod wspólnym herbem. Symbole te na zawsze staną się integralną częściom 

ziem lipskich i mieszkańców. Powinniśmy być dumni, że to właśnie nam przypadło  

w udziale opracowanie oraz uchwalenie tych symboli. Uczestniczyłem w pracach 

komisji powołanej w celu opracowania wzoru herbu, flagi i baneru Gminy Lipie. 

Pomysłów było wiele, ale wspólnymi siłami wyłoniliśmy wzory, które dzisiaj stały się 

symbolami Gminy Lipie. Mam nadzieje, że nasz herb i flaga zjednoczy lokalną 

społeczność tak jak herb i biało- czerwona flaga Polski jednoczy cały naród. 

 

- Wójt Gminy Popów Bolesław Światała złożył podziękowanie za zaproszenie na 

uroczystą Sesje Rady Gminy Lipie w sprawie ustanowienia herbu, flagi, baneru i 

pieczęci Gminy Lipie. Dzień 11 marca 2012 roku jest dla mieszkańców Gminy Lipie 

uwieńczeniem dzieła i pracy wielu ludzi, którzy zabiegali o nadanie Gminie insygnii. 

Ustanowiony herb, flaga, baner i pieczęć podkreślają tożsamość, przywiązanie do 

tradycji wiary oraz staną się symbolem Gminy Lipie.  



 

- Przewodniczący Rady Tadeusz Pułka podziękował za ciepłe słowa uznania oraz za 

przybycie na uroczystość. 

 

Ad.11. W części artystycznej mogliśmy posłuchać pieśni patriotycznych w wykonaniu grupy 

„Jantarki” z Zimnowody i zespołu śpiewaczego „Czeremcha” z Parzymiech. 
Uczniowie szkoły podstawowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipiu, którzy  

w przedstawieniu „Kasztelan Warszycki Herbu Abdank”, przygotowanym przez panią 

Jolantę Cyprych, zaprezentowali bogatą historię gminy Lipie oraz historię godła 

herbowego rodu Warszyckich.  

 

Ad.12. Przewodnicząca Rady Gminy Tadeusz Pułka, wobec zrealizowanego porządku obrad 

zamknął posiedzenie XXIV Sesji Rady Gminy Lipie o godz. 10
45

. 

 

 

Protokołowała:   Sekretarz:   Przewodniczący: 

 

Małgorzata Jasińska    Ludwik Cieśliński  Tadeusz Pułka 
 


