
Porządek obrad 

XLII Sesję Rady Gminy Lipie 

w  dniu 9 lutego 2018 roku  /piątek/ o godz. 1100 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór Sekretarza obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XLI  Sesji Rady Gminy Lipie. 

5. Powołanie Komisji Uchwał. 

6. Wystąpienia zaproszonych gości.  

7. Przedstawienie planów pracy Urzędu Gminy Lipie na 2018 r. – pracownik Urzędu Gminy Lipie, 

Agnieszka Kotynia.  

8. Przedstawienie informacji na temat zasad i trybu przyznawania dotacji na likwidację wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Lipie z dofinansowaniem z WFOŚiGW – pracownik Urzędu 

Gminy Lipie, Anna Beksa.  

9. Informacja na temat wniosku składanego przez gminę Lipie do RPO w zakresie dofinansowania 

dla mieszkańców dostawy i montażu urządzeń fotowoltaicznych i solarnych oraz wymiany kotłów 

węglowych – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Beksa.  

10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu za 2017 r. – kierownik 

GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka.  

11. Sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Lipie 

na lata 2014-2020 za rok 2017 - kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka. 

12. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym w okresie międzysesyjnym – 

pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian. 

13. Przedstawienie aktualnego stanu działań inwestycyjnych w gminie Lipie: 

a) Kanalizacja Lipie – Napoleon – Parzymiechy (budowa sieci, przyłącza, przepięcia) – pracownik 

Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian.  

b) Remont placu szkolnego w ZS-P w Parzymiechach, w tym budowa przyłącza wodociągowego 

dla ZS-P w Parzymiechach - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian. 

c) Remont remizy w Natolinie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian. 

d) Wymiana wodociągu w m. Zimnowoda  – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian. 

14.  Przedstawienie założeń projektu przebudowy i zmiany sposobu użytkowania sal lekcyjnych  

w budynku Szkolno – Przedszkolnym w  Lipiu na potrzeby żłobka –  pracownik Urzędu Gminy Lipie, 

Krzysztof Słomian.  



15. Informacja na temat wyników przetargów ogłoszonych w okresie międzysesyjnym oraz 

przedstawienie planu postępowań o udzielanie zamówień publicznych na 2018 r. – pracownik 

Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka.  

16. Informacja Przewodniczącego z działalności Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.  

17. Informacja Przewodniczących z pracy Komisji Rady Gminy Lipie w okresie międzysesyjnym.  

18. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 28 grudnia 2017 r. do 9 lutego 2018 r. oraz 

informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w w/w okresie.  

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

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.  

21. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji na likwidację wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Lipie.  

22. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania osobom zamieszkałym na terenie 

gminy Lipie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka „Urodziny 1000+”.  

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej  

w Kleśniskach. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, na okres do 

3 lat, dotyczącej nieruchomości gminy Lipie w Lindowie.  

25. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipie.  

26. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących 

fundusz sołecki w budżecie gminy na 2019 rok. 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Lipie nr XLI/297/2017 z dnia 28 grudnia 

2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2018 r. 

29. Wnioski, zapytania i odpowiedzi.  

30. Zakończenie obrad XLII Sesji Rady Gminy Lipie.  

 
 
 


