
Porządek obrad  

XLVI Sesji Rady Gminy Lipie 

w dniu 8 czerwca 2018 r. /piątek/ o godz. 930 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór Sekretarza obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XLV  Sesji Rady Gminy Lipie. 

5. Powołanie Komisji Uchwał. 

6. Wystąpienia zaproszonych gości – pytania i odpowiedzi.   

7. Informacja na temat ustalenia prawa do świadczenia w ramach rządowego programu Dobry 

start oraz jego wypłaty – kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka.  

8. Interpelacje i zapytania radnych w świetle nowych przepisów samorządowych – radca 

prawny, Iwona Karpińska – Marchewka.  

9. Informacja na temat zatwierdzenia przez Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krystyna 

Sołtysiak.  

10. Informacja na temat organizacji pracy gminnego żłobka od 1 września 2018 r. – dyrektor ZS-P 

w Lipiu, Olga Michalak oraz pracownik Urzędu Gminy Lipie, Jolanta Pijanowska.   

11. Informacja na temat organizacji obchodów Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w dniu  

12 lipca 2018 r. - dyrektor GOK w Lipiu, Monika Łosik. 

12. Informacja na temat organizacji Wielkiego Pikniku Wakacyjnego w Dankowie w dniu 1 lipca 

2018 r. – dyrektor GOK w Lipiu, Monika Łosik.  

13. Informacja na temat działań dotyczących organizacji 40 Biegu im. Tomasza Hopfera – 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 40 Biegu im. Tomasza Hopfera, Andrzej Wieloch.  

14. Informacja na temat przygotowania gminy Lipie do wdrożenia RODO  – pracownik Urzędu 

Gminy Lipie, Marcin Karpik. 

15. Informacja na temat wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży  

i dzierżawy  – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Anna Komendacka. 

16. Informacja dotycząca sprzedaży działek gminnych w Wapienniku i Kleśniskach  – pracownik 

Urzędu Gminy Lipie, Anna Komendacka. 

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

pracownik Urzędu Gminy Lipie, Krzysztof Słomian. 

18. Informacja na temat wyników przetargów ogłoszonych w okresie międzysesyjnym – 

pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka.  



19. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych podczas XLV Sesji Rady Gminy Lipie oraz Komisji 

Wspólnej Rady Gminy Lipie, która odbyła się 11 maja 2018 r. – pracownik Urzędu Gminy Lipie, 

Olga Kowalska.  

20. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.  

21. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy i  wnioskach podjętych przez Komisje w okresie 

międzysesyjnym.  

22. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 27 kwietnia 2018 r.  do 8 czerwca 2018 r. 

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

23. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok: 

a) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Lipie; 

b) odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Lipie sprawozdaniu z wykonania 

budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz opinii RIO  

o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipie.  

24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lipie za rok 2017.  

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

27. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody dla jednej taryfowej grupy 

odbiorców na terenie gminy Lipie. 

28. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do ceny ścieków dla jednej taryfowej grupy 

odbiorców na terenie gminy Lipie. 

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

30. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3b Karty Nauczyciela  zatrudnionych w szkołach 

i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipie. 

31. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków na dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli  w roku  2018 r. 

32. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Lipiu. 

33. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Żłobkowi Gminnemu w Lipiu.  

34. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, na okres do 

3 lat, dotyczącej lokalu użytkowego w Parzymiechach.  

35. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego przy  

ul. Czereśniowej w Lipiu w drodze przetargu.  

36. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu planu ochrony dla 

rezerwatu „Stawiska”. 



37. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze 

komunalizacji. 

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

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

40. Podjęcie stanowiska Rady Gminy Lipie w  sprawie zakupu samochodu pożarniczego dla 

jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szyszkowie. 

41. Podjęcia stanowiska Rady Gminy Lipie w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 2003 S 

relacji Parzymiechy - Napoleon – Lipie. 

42. Wnioski, zapytania i odpowiedzi.  

43. Zakończenie obrad XLVI Sesji Rady Gminy Lipie.   

 

 


